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ÖNSÖZ
“Kır Yerleşmesi” ve “Şehir Yerleşmesi” olarak iki başlık altında değerlendirilen Yerleşme
Coğrafyasında Şehirler; küçük bir sahada büyük nüfus kütlelerinin birlikte bulunduğu, yüksek
binaları, cadde ve sokak sistemleri, parkları ve insanların doğal coğrafi ortam üzerinde oluşturdukları
beşeri tesislerden oluştuğu gibi, yakın ve uzak çevresiyle de kültürel ve ekonomik etkileşim içinde
bulunmaktadır. Bir şehrin önemi ve büyüklüğü genellikle onun etki sahasının, özellikle de ekonomik
etki sahasının genişliği ve önemiyle doğru orantılıyken, bazı şehirler ise kültürel etki sahasının
genişliğiyle önem kazanmakta ve geniş bir bölge içindeki insanları kendine çekmektedir. Bu kadar
farklı özelliklere sahip olarak şehir yerleşmelerinin incelenmesinin zorluk derecesinin yüksek olması
kaçınılmazdır. Özellikle Coğrafya bilim dalında bu alanda üretilen çalışmaların, bütün gelişmelere
rağmen, sınırlı olması öğrencilerimizin yararlanabileceğe kaynaklara erişimini engellemektedir.
Ülkemizde “Şehir Coğrafyası” konusunda yayınlanan ilk eser, Hocam Prof.Dr.Süha GÖNEY
tarafından 1977 yılında okuyucuyla buluştuktan ve üçüncü baskısını da yaptıktan sonra bu alandaki
ikinci kitabın ancak 2010 yılında yayınlanabilmiş olması, bu sahada çalışma yapmanın güçlüğünü de
ortaya koymaktadır.
Gerek yetişmemde, gerekse hazırladığım bu çalışmanın ortaya çıkmasında Hocam Prof.Dr.Süha
GÖNEY’in sınırsız ve sonsuz destekleri birinci derecede rol oynamıştır. Kendisine yardımlarından ve
katkılarından dolayı teşekkür etmeyi zevkli bir görev olarak kabul etmekteyim.
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YAZAR NOTU
Şehir gibi son derece geniş kapsamlı bir konunun tam ve doğru olarak anlaşılabilmesi,
sadece belli bir bilim dalı çerçevesinde yapılacak çalışmalarla mümkün olmadığını belirtmek
gerekmektedir. Şehir konusu, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık başta olmak üzere Uluslararası
İlişkiler, Psikoloji, Tarih, Ekonomi, İktisat, Sosyoloji, Hukuk, Jeoloji ve Coğrafya gibi birçok
bilim dalının ilgi alanında kalması bir taraftan anlaşılmasını zorlaştırırken, diğer taraftan belirtilen
bütün bu bilim dallarına ait yayınların da takip edilmesini gerektirmektedir.
Bütün bunlara bağlı olarak şehir konusunun daha iyi anlaşılabilmesi, yapılan ve yapılacak
yayınların takip edilmesini gerektirmektedir. Hazırlanan bu metinin içeriği gereği, kısmen
yukarıda ifade edilen konulara sınırlı ölçüde yer verilmesini gerektirmiştir. Dolayısıyla konuya
ilgi duyanların kaynakçada belirtilen çalışmaların yanısıra diğer yayınları da takip etmeleri yararlı
olacaktır.
Çalışmanın yararlı olabilmesi ve merak uyandırabilmesi dileğimle.
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1. ŞEHRİN TANIMI VE ÇEŞİTLİ BİLİM DALLARININ ŞEHİR
KAVRAMINA YAKLAŞIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Şehir Kelimesinin Kökenini
1.2. Şehir Coğrafyası
1.3. Şehrin Tanımını
1.4. Aristo’ya Göre Şehrin Tanımını
1.5. Dörries’e Göre Şehrin Tanımını
1.6. Bobek’e Göre Şehrin Tanımını
1.7. Mayer’e Göre Şehrin Tanımını
1.8. Enequist’e Göre Şehrin Tanımını
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şehir kelimesinin kökeni nereden gelmektedir?
Yerleşme coğrafyasının bir disiplini olarak Şehir Coğrafyasının araştırma alanı nedir?
Şehrin tanımı farklı bilim dallarına göre değişebilir mi?
Aristo, Dörries, Bobek, Mayer ve Enequist’e göre şehrin tanımları arasındaki fark ve
benzerlikleri inceleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yerleşme Coğrafyası

“Kır Yerleşmesi” ve “Şehir
Yerleşmesi” kavramlarının
anlaşılması.

Şehir kelimesinin kökenli

Şehrin doğu ve batı dillerinde
ne
anlama
geldiğinin
anlaşılması.

Şehrin tanımı

Şehrin yeryüzünün farklı
bölge ve ülkelerinde nasıl
kabul edildiği ve farklı bilim
adamlarınca
nasıl
tanımlandığının kavranması.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarınım
ve
ders
videolarının çalışılması.
Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
Yerleşme
Şehir
Şehrin Tanımı
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Giriş
Yerleşme Coğrafyasını esas olarak “Kır Yerleşmesi” ve “Şehir Yerleşmesi” olmak
üzere iki başlık altında değerlendirmek mümkündür. Kır yerleşmesi; temel geçim kaynağı
tarım, hayvancılık veya balıkçılık faaliyetlerine dayanan insanların devamlı veya geçici olarak
meydana getirdikleri yerleşmelerin özelliklerini, bu yerleşmelerin içinde bulunduğu çevre
şartlarına ne derece uyduğu ve çevresiyle olan karşılıklı ilişkilerini inceler.
Şehirler ise; küçük bir sahada büyük nüfus kütlelerinin birlikte bulunduğu, yüksek
binaları, cadde ve sokak sistemleri, parkları ve insanların doğal coğrafi ortam üzerinde
oluşturdukları beşeri tesislerden oluşur. Şehir, yakın ve uzak çevresiyle de kültürel ve ekonomik
etkileşim içinde bulunmaktadır. Bir şehrin önemi ve büyüklüğü genellikle onun etki sahasının,
özellikle de ekonomik etki sahasının genişliği ve önemiyle doğru orantılıdır. Bazı şehirler ise
kültürel etki sahasının genişliğiyle önem kazanmakta ve geniş bir bölge içindeki insanları
kendine çekmektedir. Mekke, Kudüs ve Vatikan gibi dini şehirler bunlara örnektir.

1.1. Şehir Kelimesinin Kökeni
Coğrafyanın farklı bölümleri arasında en fazla gelişme gösterenlerinden birisini de son
derece dinamik bir yapıya sahip olan “Şehir Coğrafyası” oluşturmaktadır. Şehir kelimesi
Latincede “Civization” kelimesinden türemiştir ve Türkçe’ye de sivil olarak geçmiştir. Latince
kökenli civitas kelimesi Anglo sakson dillerine “City” olarak geçmiştir. Citizen yani şehirlisivil olan anlamında kullanılmaktadır. Orta Asyada Çağatay lehçesinde nüfusu kalabalık olan
köylere “Kent”adı verilmekteydi. Kent kelimesi öztürkçe bir kelimedir. Ancak şehir anlamında
kırsal fonksiyonların dışında faaliyetin hakim ve yaygın olduğu bir yerleşme için kullanılmaz.
Daha çok köy ile şehir arasındaki bir geçiş yerleşmesi için bu ifade kullanılmaktaydı. Köyün
büyüğü, şehrin küçüğü anlamında yani bugün bizim “kasaba” olarak tanımladığımız yerleşme
için kullanılıyordu. Şehir kelimesi Türkçe’ye Farsça’dan geçmiştir. Şehrin Arapçası ise
“Medeni-uygar” dır ve Medine’de bu kelimeden türemiştir.

1.2. Şehir Coğrafyası
Şehir Coğrafyası, şehir sahasındaki topraktan faydalanma, ticaret ve sanayi gibi bütün
faaliyetlerle ilgilenmekte bunların karşılıklı etkileşimini de incelemektedir. Böylece şehir
coğrafyasının ilgilendiği esas konu, coğrafyanın diğer bütün dallarında olduğu gibi insandır ve
insan ile insanın faaliyetleri ve yeryüzü arasındaki ilişkileri incelemektedir. Şehir Coğrafyası
bir taraftan şehir sahaları dahilinde var olan bu karşılıklı ilişkileri konu edinmekte, diğer taraftan
şehir sahaları ile kırsal alanlar arasındaki karşılıklı etkileşimi araştırmaktadır. Şehir
yerleşmesinin doğa ile karşılıklı ilişkisini inceleyen Coğrafya, insanın da doğanın çok önemli
bir parçası olduğu gerçeğini asla gözardı etmez. Buna bağlı olarak insanın şehir üzerindeki
etkisini inceleme alanı içinde kabul eder. Şehir coğrafyası, şehirlerin ekonomik yapılarını ve
yeryüzünde insanın oluşturduğu en büyük yerleşme şekli olan şehirler ile şehirlerde meydana
gelmiş bulunan ve bunların hinterlandı veya ekonomik olarak bağlı bulundukları bölge
dahilindeki hizmetler arasındaki ilişkileri de incelemektedir.
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Hiçbir şehir kendi kendine yeter özellikte değildir. Şehir, çevresindeki sahaların odağı
durumundadır ve şehirde üretilen çok çeşitli hizmetlerin varlığına bağlı olarak çevresini dolaylı
veya dolaysız olarak etkiler ve çevrelerinden de etkilenmektedir. Şehirde üretilen hizmetler
şehir dışında ne kadar uzaklara yayılırsa şehrin önemi o derece büyüktür.

1.3. Şehrin Tanımı
Şehir de köy gibi devamlı bir yerleşme şeklidir ancak şehri köyden ayıran bazı
özellikleri bulunduğu bilinmektedir. Şehrin tarifi ve sınıflandırılması konusunda bütün dünyayı
kapsayacak ortak bir tanım üzerinde uzlaşmak mümkün olmamıştır. Buna rağmen bütün dünya
için nitelik olarak birbirinden farklı bu iki yerleşme şeklini belirtmek üzere köy ve şehir
kelimeleri kullanılmaktadır. Şehir ile köy arasındaki bu kavram karmaşası şehrin kendi gelişim
özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu kavramın daha karışık bir nitelik kazanması yakın
yüzyıllarda özellikle de sanayi devriminden sonra ortaya çıkmıştır. Böylece şehirler ve şehir
kavramları bölgeler göre çok değişmektedir. Bir yerleşmenin Coğrafi anlamda şehir olarak
tanımlanabilmesi için, herşeyden önce içinde bulunduğu bölgede şehirler için saptanmış
bulunan kriterlerin üzerinde özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Hiç kuşku yok ki şehirler, kalabalık nüfus barındırırlar ve şehir halkı ile hizmet
sınıfındakiler arasında daima sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Şehirde gerçekleştirilen çeşitli
faaliyetler, şehir içinde birbirinden farklı bölgelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Örneğin, şehirde kurulan fabrikalar sanayi bölgelerinin; merkezi yerlerde iş ve ticaret bölgeleri;
bazı bölgeler ise ikamet alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece birbirinden farklı ancak
birbiriyle sıkı sıkıya bağlı değişik bölgelerin toplamı şehri meydana getirmektedir. Bu karşılıklı
ilişkiler şehir nüfusunun;
1-Demografik,
2-Sosyal,
3-Ekonomik,
4-Kültürel,
5-Politik,
6-Teknolojik farklılaşmaların varlığına zemin hazırlamaktadırlar.
İster doğu, ister batı dillerinde kelimenin kaynağına inildiğinde ortaya çıkan gerçek
şudur. Şehirler uygar insanın yaşadığı ve bu insanın yüksek kültür düzeyi, çeşitli fonksiyonların
birarada bulunduğu, nüfusun kalabalık olduğu, ortak duygu ve düşüncelere sahip insanların
oluşturduğu yerleşmeler olarak tanımlanabilmektedir.
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1.4. Aristo’ya Göre Şehrin Tanımı
Şehirler içinde bulundukları kültür bölgelerine ve eski çağlardan bu yana, ait oldukları
devirlere göre nisbeten kolay tanımlanırlar. Örneğin Ortaçağ Avrupa’sında büyük mülk
sahibinin bulunduğu yer şehir olarak tanımlanmaktaydı. İlk çağdaki site devletleri aynı
zamanda bulundukları bölgedeki büyük şehirleri meydana getirmekteydiler. M.Ö.4. yy’da
yaşamış Aristo’ya göre şehir kuruluşunda belirleyici olan üç faktör söz konusudur. Bunlar;
1-İnsan sağlığına uygun bir iklim bulunması,
2-Ulaşım şartları bakımından uygun mevkide bulunması,
3-Savunma bakımından uygun bir lokasyonda yer almasıdır.

1.5. Dörries’e Göre Şehrin Tanımı
Şehri tarif edebilmek üzere birçok tanım bulunmaktadır. Örneğin; Dörries, şehir adı
altında, az veya çok bir plan dahilinde inşa edilmiş toplu veya genellikle belirgin bir şekilde
ayırd edilebilen bir çekirdek etrafında gruplanmış ve çok çeşitli unsurların birlikte yer aldığı
yerleşme olarak tarif etmektedir. Dörries’e göre bir yerleşmenin şehir olabilmesi için bazı
özellikler aranmalıdır. Bunlar;
1-Az-çok bir plana sahip olması,
2-Toplu ve açıkça bir çekirdek, eski bir nüve etrafında yayılmış bulunması,
3-Birbirinden farklı fonksiyonların yani kültürel, ekonomik düzey ve çalıştıkları alan
açısından birbirinden farklı faaliyetlerin yer alması gerekmektedir.

1.6. Bobek’e Göre Şehrin Tanımı
19.yy sonu 20.yy başında oldukça ünlü Avusturyalı bir coğrafyacı olan ve ülkemizde
Doğu Karadeniz’de bazı araştırmaları bulunan Prof.Hans Bobek’e göre; coğrafi anlamda bir
şehir çok yönlü, ekonomik olduğu kadar siyasi ve kültürel bakımdan da kesin hatlarla
sınırlanmamış bir bölgenin kavşak noktasıdır. Bobek’e göre ekonomik olduğu kadar siyasi ve
kültürel açıdan hizmetlerin merkezden çevreye doğru yayıldığı ve bu hizmetlerin belirli bir sınır
ile saptanmadığı bir mekânın orta noktası (kavşak-kesişme noktası) şehirdir. Şehirler
kendilerine bağlı bir bölgeye bazı hizmetler gönderirler ve bu hizmetler merkezden çevreye
doğru yayılır. Bu hizmetlerin kavşak noktası ise şehirdir. Örneğin sağlık hizmetleri, eğitim
hizmetleri ve adli hizmetler gibi. Bu hizmetler merkezden ne kadar uzağı etkiliyorsa şehir o
kadar büyük ve gelişmiştir.

1.7. Mayer’e Göre Şehrin Tanımı
Bir sosyolog olan Mayer’e göre şehir, homojen olmayan karaktere sahip bir
yerleşmedir. Ona göre bir yerleşmede insanların hayatlarını kazanmak için gerçekleştirdikleri
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faaliyetler çeşitli (heterojen) ise ve farklı özellikleri varsa bu yerleşme şehirdir. Köylerde
insanların gerçekleştirdiği tarım faaliyetleri dışında başka bir fonksiyona rastlanmazken
(monokültür bir yapıya sahipken) şehirler sahip oldukları değişik fonksiyonlara bağlı olarak
heterojen (inhomojen) bir yapıdadırlar. Yerleşmenin bu özellikleri de onların şehir olarak
sınıflandırılmasına neden olmaktadır.

1.8. Enequist’e Göre Şehrin Tanımı
Enequist İsveç’li bir araştırıcı, bir şehir Antropoloğudur ve daha çok şehirler içindeki
sosyal (toplumsal) farklılaşmalar üzerinde durmaktadır. Toplumsal farklılaşma çeşitli sosyal
sınıfların varlığının kanıtıdır. Şehir halkının bir kısmı az, bir kısmı çok ve bazıları da yüksek
gelir seviyesine sahiptir. Şehir nüfusunun bir kısmı işçi bir kısmı memur, bir kısmı asker, bir
kısmı da ticaretle uğraştığından toplumsal farklılaşma ortaya çıkmaktadır. Enequist’e göre
toplumsal çeşitliliğe sahip olan yerleşme şehir olarak isimlendirilmeyi hak etmektedir.
Görüldüğü gibi, farklı bilim dallarına mensup araştırıcıların değişik şehir tanımlamaları
yaptığı ortaya çıkmaktadır. Yeryüzünün farklı bölgelerindeki yerleşmelerin şehir olarak
sınıflandırılmasında genel olarak bazı faktörler etkili olmakla birlikte, yerel koşullara bağlı
olarak o kadar değişik kıstaslara rastlanmaktadır ki, küresel ölçekte herkesin üzerinde
uzlaşabileceği bir şehir tanımı yapılamamaktadır.
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Uygulamalar
Yerleşme coğrafyasının bir kolu olarak şehir coğrafyası araştırma konularını
inceleyiniz.
Dünyanın farklı bölgelerinde şehrin nasıl tanımlandığını inceleyiniz.
Şehir tanımının zamana bağlı olarak değişebildiğini inceleyiniz.
Değişik bilim dallarının şehir tanımını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Yerleşme coğrafyasının bir kolu olarak şehir coğrafyası araştırma konularını
açıklayınız.
Dünyanın farklı bölgelerinde şehrin nasıl tanımlandığını açıklayınız.
Şehir tanımının zamana bağlı olarak değişebildiğini açıklayınız.
Değişik bilim dallarının şehir tanımını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yerleşme coğrafyasının önemli bir kolu olan şehir coğrafyası araştırmaları, şehir
merkezli olarak sürdürülmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde şehir olarak isimlendirilen çok
değişik yerleşmelerin varlığı, başta şehrin tanımlanması olamak üzere birçok tartışılabilecek
konunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Üstelik şehir tanımının zamana bağlı olarak
değişebiliyor olması da, kavramın tartışılmaz bir şekilde ifade edilmesini engellemektedir.
Değişik bilim dalları yerleşmeleri kendi bakış açılarına bağlı olarak şehir sınıfında
değerlendirdiklerinden farklı tanımlamalar ortaya çıkmakta ve ortak bir şehir tanımı üzerinde
uzlaşma sağlanamamaktadır. Kuşkusuz bu durumun varlığının temel nedeni yine şehrin
kendisidir. Yeryüzündeki şehirler birbirlerinden o kadar farklı nüfus, ekonomik, sosyal ve
kültürel özelliklere sahiptir ki, böyle bir karmaşanın ortaya çıkasına neden olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1-Yerleşme coğrafyasının esas olarak kaç başlık altında değerlendirmesi mümkündür?
A)
B)
C)
D)
E)

2
3
4
5
1

2- Çağatay lehçesinde nüfusu kalabalık olan ve daha çok köy ile şehir arasındaki bir geçiş
yerleşmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmaktaydı?
A)
B)
C)
D)
E)

Şehir
Kent
Köy
Mezra
Büyükşehir

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Aristo’ya göre şehir kuruluşunda belirleyici olan
faktörlerden biri verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Turizm faaliyetlerine uygun olması
Sanayinin gelişmiş olması
Yerleşmenin nüfus miktarının fazla olması
Yerleşmenin fonksiyonel çeşitliliğe sahip olması
İnsan sağlığına uygun bir iklim bulunması

4-

Şehir kelimesi Latincede “Civization” kelimesinden türemiştir.

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

5Prof.Hans Bobek’e göre şehir çok yönlü, ekonomik olduğu kadar siyasi
ve kültürel bakımdan da kesin hatlarla sınırlanmamış bir bölgenin kavşak
noktası değildir.

6-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde şehirdeki beşeri tesislerden biri verilmiştir?
a) Ahır
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b) Mezra
c) Çiftlik
d) Yüksek binalar
e) Ağıl

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde şehir kelimesinin Türkçe’ye alındığı yabancı dil
verilmiştir?
a) İspanyolca
b) Farsça
c) Japonca
d) Urduca
e) Almanca

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Şehir Coğrafyasının inceleme konularından biri
verilmemiştir?
a) Şehir sahaları dahilinde var olan karşılıklı ilişkiler
b) Şehir sahaları ile kırsal alanlar arasındaki karşılıklı etkileşim
c) Birim alandan daha yüksek verim alınması
d) İnsanın şehir üzerindeki etkisini
e) Şehirler ile şehirlerde meydana gelmiş bulunan ve bunların hinterlandı veya ekonomik
olarak bağlı bulundukları bölge dahilindeki hizmetler arasındaki ilişkiler

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Şehir de köy gibi …………bir yerleşme şeklidir.”
ifadesindeki boşluğu tam ve doğru olarak doldurmaktadır?
a) Geçici
b) Mevsimlik
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c) Devamlı
d) Küçük
e) Eğreti

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İsveç’li bir araştırıcı Enequist’in şehir çalışmalarında
üzerinde durduğu araştırma konusu verilmiştir?
a) Toplumsal farklılaşmalar
b) Üretim şekilleri
c) Nüfus miktarı
d) Cadde ve sokaklar
e) Mesken yoğunluğu

Cevaplar
1)A, 2)B, 3)E, 4)D, 5)Y , 6)D, 7)B , 8)C , 9)C , 10)A
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2. KIR İLE ŞEHİR AYRIMINDA KULLANILAN KRİTERLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Nüfus Kriteri
Nüfus Yoğunluğu
Mesken Yoğunluğu
Şehre Has Hayat Tarzı
Yerleşmenin Merkezi Mevkii
Yerleşmelerin Fonksiyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Nüfus Kriterinin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
Nüfus Yoğunluğu şehri tanımlamaya yeterli midir?
Mesken Yoğunluğunun hesaplanmasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Şehre Has Hayat Tarzı uygun bir kriter midir?
Yerleşmenin Merkezi Mevkii kavramının odak noktasını meydana getiren düşünce hangisidir?
Yerleşmelerin Fonksiyonu ölçütünün güçlü yönleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Nüfus Kriteri

Köy ve şehir yerleşmelerini
birbirinden ayırmak için
dikkate alınabilecek
ölçütlerden birincisi en
yaygın olarak kullanılanı ve
en eski olanının öğrenilmesi.

Nüfus Yoğunluğu

Farklı ülkelerde kı-şehir
ayrımında kullanılan nüfus
yoğunluklarının anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Mesken Yoğunluğu

Nüfus yoğunluğu
kavramının da istenen
sonuca varılması konusunda
yetersiz kalması sonucu
araştırıcıları yeni kavramlar
aramaya yöneltmiştir
mesken yoğunluğu kriteri
bunlardan biridir.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Şehre Has Hayat Tarzı

Daha çok sosyal
antropologlar ve şehir
coğrafyacılarının üzerinde
durduğu bu kriterde halkın
gün içindeki hareketleri
değerlendirilmektedir.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Yerleşmenin Merkezi
Mevkii

Bu kritere göre bir yerleşme,
çevresinde dar veya geniş bir
kuşak içindeki kırsal
sahanın, bölge dışındaki
merkezlerle bağlantısını
sağlayan yolların kavşak
noktasında bulunuyorsa
şehir olarak
değerlendirilmektedir.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Yerleşmelerin Fonksiyonu

Yaşları 15-65 arasında
olanları aktif nüfus olarak
kabul edilir. Yerleşmedeki

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
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aktif nüfusun çalıştığı
sektörlere göre dağılımı
belirlenip, değerlendirilmesi
bu kriterin esasını
oluşturmaktadır.

slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

27

Anahtar Kavramlar
Kısal yerleşme
Şehir yerleşmesi
Kır-şehir ayrımı
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Giriş
Hiç kuşku yok ki, şehirlerin tanımlanmasında, hangi yerleşmenin şehir veya köy
kategorisine alınacağı konusunda tek bir tanım yetersiz kalmaktadır. Bunun nedeni ise şehrin
karmaşık, komplike bir yerleşme olmasıdır. Böyle bir tanım ile dünya ölçeğinde değil, bir
kıtada, bir ülkede veya bir coğrafi bölgede bile yerleşmeleri şehir veya köy grubuna sokmak
mümkün değildir. Bu konuda birçok kritere başvurularak, yerleşmenin köy veya şehir olduğu
daha iyi bir şekilde ortaya konabilir. Aşağıda köy ve şehir ayrımında kullanlan kriterler ele
alınacaktır.

2.1. Nüfus Kriteri
Köy ve şehir yerleşmelerini birbirinden ayırmak için dikkate alınabilecek ölçütlerden
birincisi en yaygın olarak kullanılanı ve en eski olanı, yerleşmeleri nüfuslarına göre sınıflara
ayırmaktır. Nüfus sayıları değerlendirilerek yapılan ayrım ülkeden ülkeye farklılık
göstermesine rağmen sıklıkla başvurulan bir ölçüttür. Avrupa’da örneğin Almanya’da nüfusu
2000-5000 kişi arasında olan yerleşmelerin (Landstadt) şehir ile köy arasında geçiş tipini
oluşturdukları kabul edilmektedir ki, bunlar Türkiye’de “kasaba” olarak tanımlanan
yerleşmelere benzemektedir. Bu yerleşmelerde geçim kaynağı tarım olmakla beraber başka
fonksiyonların da yer aldığı görülmektedir. Almanya’da nüfusu 5 000-20 000 arasında olan
yerleşmeler (Klein stadt) küçük şehir, 20 000-100 000’e kadar olanlar (Grobe stadt) büyük şehir
olarak tanımlanırken, nüfus miktarı 500 000 hatta, 1 milyondan fazla olan şehirler metropol
veya dünya şehri (Weltstadt) olarak isimlendirilmektedir. Bu kadar kalabalık bir nüfus
barındıran şehirlerin etkisinin ülke sınırlarını aştığı kabul edilmektedir.
Ancak nüfus sayısına temel alan bu kritere bağlı olarak yerleşmeleri köy veya şehir
olarak tartışılmaz bir şekilde ayırt etmek mümkün değildir. Örneğin Macaristan’da nüfusu 10
000-20 000 civarında olan köylerin var olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde Kuzey Kore’de
nüfusu 40 000 kişiyi bulan köyler bulunmaktadır. Ancak Afrika’nın Kongo havzasında nüfusu
100 kişi olan şehirler de söz konusudur. Buna karşılık Nijerya’daki Kanu köyünün nüfusu 15
000 kişiyi bulmaktadır. Görüldüğü gibi farklı ülkelerin şehir ile köy ayrımında kullandıkları
nüfus miktarlarının birbirinden çok farklı olması bir genelleme yapılabilmesini
engellemektedir.
Türkiye’de de köy-şehir ayırımında nüfus kriteri kullanılmaktadır. Ancak herkesin
üzerinde uzlaştığı bir nüfus sayısı üzerinde anlaşma sağlanamamıştır. Yerel idareler kanununa
göre nüfusu 2000’den az olan yerleşmeler köy, 2 000’i geçenler ise tek fonksiyonlu olsalar bile
“Belde” olarak kabul edilmekte ve belediye kurması gerekmektedir. Bu durumda yerleşme tek
fonksiyonluktan kurtulmuş yani birden fazla fonksiyonu bulunuyor demektir ki, bu tip
yerleşmelerin, şehirleşme aşamasının başlangıç evresinde olduğu kabul edilir. Nüfusu 2000–20
000 arasında olanlar kasaba ve 20 000’den fazla nüfusa sahip yerleşmeler de şehir olarak kabul
edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise, nüfus sayısına bakmaksızın bütün il ve ilçe
merkezlerini şehir olarak değerlendirmektedir.
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Bazı coğrafyacılar nüfus kriterinin 3 000, bazıları 5 000 olması gerektiğini ileri
sürerken, diğer bir kısmı bu nüfus miktarını da yetersiz bulup, 10 000 sayısını eşik değer olarak
kabul etmektedirler. Ancak belirtilen nüfus sayılarının hemen hepsi tek başına köy ile şehir
ayırımında kullanılamaz gibi görünmektedir.
Tek başına nüfus kriteri bir yerleşmenin şehir olarak tanımlanabilmesi için yeterli midir?
Sorusunu cevaplayabilmek kolay değildir. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki bazı turistik
yerleşmelerde kış mevsiminde 3 000–4 000 olan nüfus yaz aylarında 50 000-60 000 kişiye
çıkmaktadır. Bu durumda aynı yerleşmeyi yazın şehir kışın da köy olarak tanımlamak gerekir
ki, bu çeşitli sorunları beraberinde getirir. Sadece nüfus miktarına bakarak bir yerleşmeye şehir
veya köy demek mümkün değildir.

2.2. Nüfus Yoğunluğu
Bu sorunun aşılabilmesi için şehir coğrafyasıyla ve şehir sosyolojisiyle uğraşan birçok
bilim adamı farklı kriter arayışına girmiş ve nüfus yoğunluğu kavramını ileri sürmüşlerdir.
Yerleşmenin nüfusunu yerleşmenin kapladığı alana bölerek elde edilen nüfus yoğunluğu bazı
araştırıcılar tarafından yeterli sayılmaktadır. Fransa’da Km²’ye 500 kişinin düştüğü yerleşmeler
şehir olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık İngiltere’de nüfus yoğunluğu Km²’de 2500’ün
üzerinde olan yerleşmeler şehir sınıfında değerlendirilmektedir. Orta ve Güney Almanya’nın
büyük şehirlerinde Km²’ye düşen nüfus sayısı en az 1000 kişiyken, Kuzeybatı Almanya’daki
küçük sanayi şehirlerinde Km²’ye 1700-1800 kişi düşmekteydi. Günümüzde Almanya’da
Km²’ye en az 1000 kişinin düştüğü yerleşmeler şehir olarak kabul edilmektedir. ABD’de ise
Km²’ye 800 kişi düşmesi yeterli olmaktadır. Genel olarak Kuzeybatı Avrupa ülkelerinde
Km²’ye 1000 kişi ve daha fazla nüfus düşen yerleşmeler şehir olarak nitelendirilmektedirler.
Bütün bu verilerden nüfus yoğunluğu kavramının bölgeye ve zamana göre farklı
değerlendirilebileceği ortaya çıkmaktadır. Şehirleşme sürecine yeni katılan ülkelerin
şehirlerindeki nüfus yoğunluğu sanayileşmiş ülkelerin şehirleriyle kıyaslanmayacak kadar
azdır.
Coğrafi açıdan değerlendirildiğinde bu kriter doğru olarak kabul edilebilir mi? Örneğin
Türkiye’de Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı kuşağında nüfus yoğunluğu bazı yerlerde 1000’in
üzerindedir fakat bu yerleşmeler kırsal karakterdedir. Benzer şekilde Musonlar Asya’sında
Hindistan ve Çin’de sulamalı pirinç tarımı yapılan bölgelerde nüfus yoğunluğu 1000’i çok aşan
birçok yerleşme bulunmaktadır ve bunlar kırsal karakterlidir. Dolayısıyla yerleşmelerin sadece
nüfus yoğunluğuna bakarak kır-şehir ayırımını yapmak her zaman doğru sonuçlar elde
edilmesine imkan tanımayabilir.

2.3. Mesken Yoğunluğu
Nüfus yoğunluğu kavramının da istenen sonuca varılması konusunda yetersiz kalması,
araştırıcıları yeni kavramlar aramaya yöneltmiştir mesken yoğunluğu kriteri bunlardan biridir.
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Bir yerleşmedeki mesken sayısının yerleşmenin kapladığı alana bölünmesiyle elde edilen değer,
mesken yoğunluğunu oluşturmaktadır. Ayrıca bu kritrede konutların birbirinden olan
uzaklıkları da dikkate alınmaktadır. Şehirlerde binalar araziyi hemen hemen boşluk
bırakmayacak şekilde kaplarlar. Binaların yanısıra parklar, spor alanları, mezarlıklar, ulaşım ve
sanayi tesislerini de şehir sahası içinde değerlendirmek gerekmektedir. Şehirdeki binalar
genellikle birbirlerine yakın olarak inşa edildiklerinden buralardaki mesken yoğunluğu kır
yerleşmeleriyle kıyaslanmayacak kadar fazladır. Örneğin İsveç’te meskenler arası mesafe 70
metreden daha azdır. ABD’de şehir sahasında mil² içinde 500 veya daha fazla bina
bulunmaktadır. Böylece ABD’de hektar başına iki ikametgâh düşmekte ve konutlar arasındaki
ortalama mesafe 70 metreyi bulmaktadır. İngiltere’de ise Km² başına 250 mesken düşerken, bu
değer Japonya’da 150’dir. Hatta Belçika’nın bazı sanayi bölgelerde bu değerin Km²’ye 100
meskene kadar düştüğü saptanmıştır. Genel olarak Km²’ye 170-180 mesken düşen yerleşmeler
şehir olarak kabul edilmektedir. Günümüz şehirlerinde meskenler arası boşluk kalmadığı gibi
binaların yükseklikleri önemli oranda artmaktadır.
Bu kriteri coğrafyacılar değerlendirdiği zaman şu sonuca varmak mümkündür.
Yerleşmedeki mesken yoğunlukları ekonomik olarak gelişmiş, ileri derecede şehirleşmiş
ülkelerde yararlı bir ölçüdür. Fakat ekonomik olarak geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde
yerleşmenin mesken/konut yoğunluğuna bakarak doğru sonuçlara ulaşılması beklememelidir.
Bu gibi durumlarda ve özellikle de Türkiye’de şehirlerdeki konutlar ağırlıklı olarak az katlı ve
genellikle illegaldir. Buna karşılık sanayileşmiş ülkelerin şehirleri dikey yönde gelişmişlerdir.
Mesken yoğunluğu kavramı bu sorunu çözecek bir ölçü olmaktan uzak gibi
görünmektedir. Günümüzde şehirlerde gökdelenler inşaa edildiğinden sadece mesken
yoğunluğu dikkate alınarak yapılacak bir değerlendirmede birçok şehrin köy olarak kabul
edilmesi gerekecektir. Çünkü içinde yüz(bin)lerce kişi yaşayan gökdelenler tek bir mesken
olarak kabul edilmektedir. Bu tip şehirlerde gelişme dikey yönlü olduğundan, şehri kontrol
etmek ve beledi hizmetleri sağlamak daha kolay hale gelmektedir. Okul, hastane, dispanser yol
ve PTT gibi devletin öncelikli olarak yapması gereken hizmetler daha ucuza ve daha kolay
yapılır hale gelmektedir. Türkiye şehirleri ele alındığında ki, bu durum Ortadoğu ülkeleri, Latin
Amerika ve Uzakdoğu’da yer alan ülkelerin şehirler için de geçerlidir, arsa fiyatları ucuz veya
bedava olduğundan şehirlerin az katlı binalarca yatay yönde geliştiği söylenebilir.
Şehir; sakinlerine rahatlık ve huzur veren, daha rahat bir hayat yaşatan yerleşmedir.
Daha sağlıklı, kültür düzeyi yüksek, daha rahat çalışılan bir yerleşmedir. Türkiye’de olduğu
gibi genellikle bütün gelişmekte olan ülkelerin şehirleri şehirlilerin günlük hayatlarını
sürdürebilmeleri açısından olduğu gibi hem sosyal hem de ekonomik açıdan rahatsızlık verici
yerleşmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak geri kalmış, gelişmekte olan
ülkelerde ve ülkemizde yerleşmenin şehir olarak kabul edilip, edilmeyeceği mesken yoğunluğu
kavramıyla da açıklanamaz.

2.4. Şehre Has Hayat Tarzı
Bu konuda ölçü olabilecek diğer bir değerlendirme yöntemini de şehre has hayat tarzı
oluşturmaktadır. Daha çok sosyal antropologlar ve şehir coğrafyacılarının üzerinde durduğu bir
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ölçüttür. Kırsal yerleşmelerde yaşayanlar varlıklarını yakın çevresindeki topraklarda
sürdürdükleri tarımsal faaliyetlere borçludur ve hayat genellikle tekdüzedir. Genelde sabah
herkes aynı zamanda kalkıp, işine, bağına, bahçesine gider. Akşam da tekrar eve dönülür ve
belirli bir saatten sonra köyde adeta hayat durur. Kırsal kesimlerdeki bu monoton hayat tarzına
karşın şehirlerde ise, hayat bütün gün boyunca sürer. Gündüz daha canlı olmakla birlikte gece
boyunca da devam eder. Sabah en erken tren, tramvay, vapur, metro, otobüs gibi araçları
kullananlar işe giderler, daha sonra işçiler fabrikalarına gitmeye başlarlar. En nihayetinde de
memurlar ve ticaret sektöründe çalışanlar işyerlerine giderler. Akşamları da biraz daha zayıf
olmakla birlikte, buna benzer bir hareket ancak bu kez ters yönde başlar. Konserler, tiyatrolar,
çeşitli dinlenme-eğlenme faaliyetlerine katılan insanların varlığına bağlı olarak, şehirlerde
yaşamın bütün gece boyunca devam etmesine neden olmaktadır.
Şehir ile ilgili olarak çalışan sosyologlar şehirlerin bu tarzdaki hayatına bakarak, yani
hayat bütün gün devam ediyor mu? İnsanlar çeşitli zamanlarda işlerine gidip, geliyorlar mı?
Bütün bunlara bakarak, şehir tarzı hayatı gözlemleyerek, bir yerleşmenin şehir olup, olmadığını
anlamaya çalışmaktadırlar.
Şehirlerde ise zirai faaliyetler genellikle yer almamakla birlikte Doğudaki şehirlerde
bahçe ziraatı şeklinde sürdürülen tarımsal faaliyetlere de rastlanmaktadır. Benzer özellik
Türkiye ve Akdeniz havzasındaki şehirler için de geçerlidir. Orta ve Batı Avrupa’nın sanayi
şehirlerinde ise böyle bir yapıya rastlanmaz. Tarih olarak eskiye doğru gidildiğinde
Mezopotamya ve Maya uygarlıklarında gücünü tarım sektöründen alan şehirlerin var olduğu
bilinmektedir. Günümüzde ise, özellikle gelişmiş ülkelerin şehirlerinde ikamet edip, kazancını
kırsal bölgelerdeki zirai faaliyetlerden sağlayan şehirlilerden bile söz etmek mümkündür.
Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerin küçük şehirlerde bile, tarım sektöründe çalışan
nüfusun toplam nüfusa oranı %10’u aşmamaktadır. Böylece tarımsal faaliyetlerden geçimini
sağlayan şehirli nüfusa en az sanayileşmiş ülkelerin şehirlerinde rastlandığı söylenebilir.
Bu oran tarımsal ekonominin önem kazandığı ülkelerin şehirlerinde daha da
artabilmektedir. Böyle şehirlerde tarım sektörü dışında kalan sanayi, ticaret, ulaşım, hizmetler
gibi sektörlerde çalışanların oranı azaldığından karakteristik şehre özgü hayat tarzına rastlamak
güçleşmektedir. Bu durum şehrin görünümünden ve şehirdeki konutların inşaa tarzından da
belli olmaktadır. Örneğin evlerin kapılarının traktör girebilmesi için geniş tutulması, bazı
evlerin avlu içine inşa edilmeleri gibi mimari yapı özelliklerinin yanısıra halkın bir kısmının
sabahın erken saatlerinde traktör ve at arabalarıyla çevredeki tarlalarına gitmeleri gibi
farklılıklara da rastlanmaktadır. Bu gibi özellikleri daha çok Akdeniz havzası ve Ortadoğu
ülkelerinde rastlamak mümkündür. Ayrıca belirtmek gerekmektedir ki, bu tarz şehirleşmenin
gerçekte şehir yerleşmelerinin köyleşmesi gibi bir sonuca neden olup olmadığı da tartışılan
konular arasında yer almaktadır.

2.5. Yerleşmenin Merkezi Mevkii
Şehir ve kır ayrımında üzerinde durulması gereken diğer bir kriter de “Yerleşmenin
Merkezi Mevkii”dir. Yerleşmeler, kır veya şehir olup olmadığına bakılmaksızın ulaşım
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açısından çeşitli yolların kavşak noktasında kurulmuştur. Bu kritere göre bir yerleşme,
çevresinde dar veya geniş bir kuşak içindeki kırsal sahanın, bölge dışındaki merkezlerle
bağlantısını sağlayan yolların kavşak noktasında bulunuyorsa şehir olarak
değerlendirilmektedir. Yolların kavşağında bulunan yerleşmeler, mekân dahilinde bir disiplin
içinde, bir hiyerarşik düzen içinde yer alırlar. Yerleşmeler sit ve situasyon özelliklerine bağlı
olarak, az işlek yolların kavşağında daha küçük şehirler bulunurken, bölgesel, ulusal ve
uluslararası yolların kavşaklarında veya deniz, kara ve hava yolarının kavşaklarında daha büyük
şehirler yer almaktadır. Sonuç olarak, bu kıstasa göre bir yerleşmenin şehir katagorisinde
değerlendirilebilmesi için, çeşitli yolların kavşak noktasında yer alması gerektiği ve büyük
şehirlerin önemli ve işlek yolların kavşak noktalarında yer alabileceği kabul edilmektedir.

2.6. Yerleşmelerin Fonksiyonu
Şehirlerin tanımında kullanılabilecek diğer bir kriteri de yerleşmelerin fonksiyonu
meydana getirmektedir. Herhangi bir yerleşmedeki ekonomik, sosyal ve kültürel fonksiyonlar
ve bu fonksiyonlarda çalışan nüfus miktarı saptanmaktadır. Bilindiği gibi nüfusun 15-65 yaşları
arasında olanları aktif nüfus olarak kabul edilir. Yerleşmedeki aktif nüfusun çalıştığı sektörlere
göre dağılımı belirlenir. Aktif nüfus kırsal yerleşmelerde, genellikle tek hizmet ve tek
fonksiyonun yani tek faaliyetin baskın ve yaygın olduğu yerlerde hâkim grubu oluşturur.
Örneğin Orta Anadolu’nun köylerinde tahıl tarımı yapıldığı gibi, nadasa bırakılan alanlarda
büyükbaş hayvancılık yapıldığından tek fonksiyon egemendir. Kırsal yerleşmelerde insanların
geçimleri ve kazanç sağlamak için yaptıkları iş, orman ürünlerinden faydalanmak, hayvan
yetiştirmek veya tarımsal faaliyetlerini devam ettirmekten oluşmaktadır. Eğer bir yerleşmede
tek bir fonksiyon hâkimse bu yerleşme köy olarak tanımlanır. Eğer aktif nüfusun %85’i tek
fonksiyonla geçiniyorsa yerleşme köy olarak sınıflandırılmasına rağmen, aktif nüfusun %29’i
sanayi, %33’ü hizmet, %11’u turizm, %6’si ticaret, %3’ü ulaşım, %2’si sağlık, %7’si eğitim ve
%9’u tarım sektörlerinde çalışıyorsa bu durumda o yerleşme şehir olarak sınıflandırılmaktadır.
Yani yerleşmedeki aktif nüfusun farklı sektörlerde çalışıyor alması o yerleşmenin şehir olarak
kabul edilmesi için yeterliyken, aktif nüfusun ağırlıklı olarak tek sektörde özellikle de tarım
sektöründe çalışması, kırsal yerleşme olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır.
Eğer bir yerleşme, çevresindeki ham veya yarı işlenmiş maddeleri toplayan ve işleyen
bir merkez konumundaysa, ticaret faaliyetlerinin, banka hizmetlerinin, çeşitli eşya ve
araçlarının tamir işlerinin, mülki idarelerin, kültürel ve dini faaliyetlerin, mesleki ve ekonomik
organizasyonların, ulaşım araçlarının ve yollarının, sağlık işlerinin ve benzeri faaliyetlerin
toplandığı bir merkez durumundaysa şehir olarak tanımlanır. Şehir; dar veya geniş bir etki
sahası içinde çeşitli faaliyetler ve hizmetleri kendinde toplamış ve etki alanı ile ekonomik,
sosyal ve mülki bakımdan bir bütünlük oluşturan, onunla birlikte yaşayan ve gelişen, ayrıca
şehrin çeşitli ihtiyaçlarını tamamlayan ve çeşitli hizmetlerini gören ve içinde bulunduğu ortamla
bütünleşen bir bölgenin merkezinde bulunmalıdır. Bütün bunlardan sonra şehir kavramının
zamana ve mekâna göre büyük ölçüde değişim gösterdiği söylenebilir. Şehir tanımında
belirtilen bu özellikler birbirinden ayrılmazlar ve coğrafi bakımdan şehir adı altında toplanan
yerleşmelere ait çeşitli özellikleri ifade etmektedirler.
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Sonuç olarak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; şehir çeşitli hizmetlerin yaygın
ve hâkim olduğu yerleşmeler olarak ifade edilebilir. Bir yerleşmenin aktif nüfusunun sektörlere
göre dağılımında birden fazla faaliyetin yer alması, o yerleşmeyi şehir olarak tanımlamamıza
neden olur. Köylerde zaman içinde birden fazla fonksiyon ortaya çıkması durumunda şehirlere
dönüştüğü görülmektedir. Şehri bir veya birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değildir. Aynı
şekilde şehri tek bir fonksiyona göre de açıklamak mümkün değildir. Yerleşmenin şehir veya
köy olduğuna karar verebilmek için arazide araştırma yapmak gerekir. Yerleşmenin nüfusuna,
merkezilik durumuna, kendine özgü hayat tarzına, mesken yoğunluğuna, hakim
fonksiyonlarına göre yerleşmeler gözden geçirilmeli ve şehir veya köy olduğuna karar
verilmelidir. Bu çalışma yapılmadan genel yaklaşımlar bizim doğru karar vermemizde yanıltıcı
sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çünkü kullanılan kriterlerin alt ve üst sınırları
arasında çok fazla fark olduğu gibi kullanılan esaslar içinde de ayrıcalıklı durumlar
bulunmaktadır. Geniş sahada gözlem yapıp bu kıstaslara göre değerlendirme yapılmalıdır.
Ancak bundan sonra bir yerleşmenin köy veya şehir olduğu saptanmalıdır. Sadece nüfus
yoğunluğuna, merkezi bir yerde olup olmadığına veya fonksiyonlarına bakarak yerleşmeleri tek
bir ölçüte göre değerlendirmek bizi doğru sonuçlara ulaştırmaz. Bu vesileyle bazı şehirlerin
tıpkı köyler gibi tek fonksiyonlu olduğunu da belirtmekte fayda bulunmaktadır. Bunlar; petrol,
kömür, demir, bakır, kayatuzu, doğalgaz gibi bir maden yatağının üstünde veya yakınında
kurulmuş ve bu maden yatağına bağımlı olarak gelişmiş şehirlerdir. Bu gibi şehirlerde aktif
nüfusun %85-90’ı maden çıkarma ve onu değerlendirmede çalışmaktadır. Benzer şekilde bazı
deniz kıyısında yer alan şehirlerde gelişmiş bulunan turistik faaliyetler de bu gruba ilave
edilebilir. Tıpkı köylerde olduğu gibi bazı turizm şehirlerinde tek fonksiyon hâkimdir.
Tek kritere bağlı olarak yerleşmeleri şehir olarak tanımlamak bizi sağlıklı sonuçlara
ulaştırmaz. Çünkü şehir gerçekten karmaşık, komplike bir yerleşmelerdir. Bunu çözebilmek
için geniş bir alanda oldukça ayrıntılı saha çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
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Uygulamalar
Kır ile şehir ayırımında kullanılan farklı kriterleri inceleyiniz.
Bu kriterlerin güçlü ve zayıf yönlerini araştırınız.
Kır-şehir ayırımında günümüzde en sık başvurulan kriteri araştırınız.
Her bir kriterin tek başına kır-şehir ayırımını tam ve doğru olarak yapmakta yeterli
olup olmadığını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Kır ile şehir ayırımında kullanılan farklı kriterleri hangileridir?
Bu kriterlerin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
Kır-şehir ayırımında günümüzde en sık başvurulan kriter hangisidir?
Her bir kriterin tek başına kır-şehir ayırımını tam ve doğru olarak yapmakta yeterli
olmamasının nedenlerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kır ile şehir ayırımında kullanılan farklı kriterler bulunmaktadır. Ancak her bir kriterin
güçlü yönleri bulunduğu gibi zayıf yönlerinin de varlığı, farklı kriterlerin kullanılmasın neden
olmaktadır. Her şeye rağmen, kır-şehir ayırımında günümüzde en sık başvurulan kriter
yerleşmelerin sahip olduğu nüfus miktarı olmakla birlikte, nüfus yoğunluğu, mesken
yoğunluğu, yerleşmenin mevkii, aktif nüfusun fonksiyonlara göre dağılımı ve şehirsel hayat
tarzı gibi değişik kıstaslar bulunmakla birlikte hiçbir kriter tek başına kır-şehir ayırımını tam ve
doğru olarak yapmakta yeteli olamamaktadır. Bunun temel sebebi ise, her bir kriterin alt ve üst
sınırları arasındaki farkın çok fazla olmasıdır. Ancak yine de bir yerleşmenin kır veya şehir
olarak değerlendirilebilmesi için bu kriterlerin yanısıra arazi çalışmalarının yapılması gerektiği
görüşünün genel kabul gördüğü ileri sürülebilir.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, yerleşmenin şehir veya köy kategorisine alınacağı
konusunda tek bir tanımın yetersiz kalmasının nedeni verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Şehrin kalabalık nüfusa sahip olması
Şehrin büyük olması
Şehirlerin dar alan kaplaması
Şehrin monoton bir hayat tarzına sahip olması
Şehrin karmaşık, komplike bir yerleşme olması

2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Almanya’da nüfusu 5 000-20 000 arasında olan
yerleşmelerin adı verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Grobe stad
Landstadt
Klein stadt
Weltstadt
Hiçbiri

3Nüfus yoğunluğu, yerleşmenin nüfusunu yerleşmenin kapladığı
alana bölerek hesaplanmaktadır.

Doğru

Yanlış

4İngiltere’de Km² başına 500 mesken düşmektedir.

Doğru

Yanlış

5Bir yerleşmenin aktif nüfusunun farklı sektörlerde çalışıyor olması o yerleşmeyi
şehir olarak tanımlamamıza neden olur.

Doğru Yanlış

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Nijerya’daki Kanu köyünün nüfusu verilmiştir?
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a) 1 500
b) 10 500
c) 40 000
d) 15 000
e) 250

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Almanya’da nüfusu 2000-5000 kişi arasında olan
yerleşmelerin (………….) şehir ile köy arasında geçiş tipini oluşturdukları kabul edilmektedir
ki, bunlar Türkiye’de “kasaba” olarak tanımlanan yerleşmelere benzemektedir.” ifadesini doğru
olarak tamamlamaktadır?
a) Grobe stadt
b) Stadstad
c) Klein stadt
d) Weltstadt
e) Landstadt

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, nüfus sayısına bakmaksızın Türkiye’deki bütün il
ve ilçe merkezlerini şehir olarak değerlendirmektedir.
a) Türkiye İstatistik Kurumu
b) Devlet Planlama Teşkilatı
c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
d) Nüfus Bakanlığı
e) TÜBİTAK

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Kuzeybatı Avrupa ülkelerinde yerleşmelerin
şehir olarak nitelendirilebilmesi için sahip olması gereken minimum nüfus yoğunluk miktarı
verilmiştir?
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a) Km²’ye 10 000 kişi ve daha fazla
b) m²’ye 1000 kişi ve daha fazla
c) Km²’ye 1000 kişi ve daha fazla
d) Mil²’ye 5000 kişi ve daha fazla
e) Km²’ye 100 kişi veya daha az

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde , şehirlerde yaşamın bütün gece boyunca devam
etmesine neden olan faaliyetlerden biri verilmemiştir?
a) Konserler
b) Müzeler
c) Tiyatrolar
d) Sinemalar
e) Çeşitli dinlenme-eğlenme faaliyetlerine

Cevaplar
1)E, 2)C, 3)C, 4)Y, 5)D, 6)D, 7)E, 8)A, 9)C, 10)B
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3. ŞEHİR BÖLGESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Şehir Bölgesi İfadesinin Çeşitli Yabancı Dillerdeki Karşılığı
Şehir Bölgesinin Özellikleri
Umland
Cristaller’e Göre Şehir Bölgesi
Bousted’e Göre Şehir Bölgesi

42

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şehir Bölgesi İfadesinin Çeşitli Yabancı Dillerdeki Karşılığını araştırınız
Şehir Bölgesinin Özellikleri inceleyiniz
Umland kavramını araştırınız
Cristaller’e Göre Şehir Bölgesinin özelliklerini inceleyiniz
Bousted’e Göre Şehir Bölgesinin özelliklerini inceleyiniz
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şehir Bölgesi İfadesinin
Çeşitli Yabancı Dillerdeki
Karşılığı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Şehir
bölgesi
olarak Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
tanımlanan
ve
şehre verilen
ve
ders
ekonomik olduğu kadar slaytlarının
videolarının çalışılması.
sosyal olarak da bağlı
bulunan bu mekân parçasının
faklı dillerinde çok çeşitli
kelimelerle ifade edilmekte
olduğu.

Şehir Bölgesinin Özellikleri

Şehir Bölgesi yer altı, yerüstü
varlıkları ve beşeri kaynaklar
açısından ne kadar zenginse,
şehir aynı oranda önemli yani
büyük, kalabalık, canlı ve
gelişmiş
olduğundan
dünyanın siyasi, ekonomik
ve kültürel hayatına o oranda
entegre olacağı

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Şehrin Yakın Çevresi
(Umland), Şehrin Ard Ülkesi
(Hinderland) Ve Şehrin Etki
Bölgesi Kavramları

Şehirleri
çevreleyen
sahalarda merkezden çevreye
doğru etki alanı bakımından
iç içe geçmiş üç farklı kısmın
bulunduğu
ileri
sürülmektedir.
Bunlara;
merkezden dışarıya doğru
şehrin
yakın
çevresi
(Umland), şehrin ard ülkesi
(Hinderland) ve şehrin etki
bölgesi isimleri verildiği.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Cristaller’e Göre Şehir
Bölgesi

Cristaller’e göre; en küçük
yerleşmeler bile çevresindeki
sahalara bazı
hizmetler
götürmektedir ve bunların
altıgen şeklinde bölgeleri
bulunduğu.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Bousted’e Göre Şehir
Bölgesi

Bousted’in şehrin yakın Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
çevresinin nüfus miktarı ve verilen
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yayıldığı
durduğu.

saha

ve
ders
üzerinde slaytlarının
videolarının çalışılması.

45

Anahtar Kavramlar
Bölge
Şehir Bölgesi
Umlamd
Hindetland
Etki Kuşağı
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Giriş
Bir yerleşme sadece meskenlerin bulunduğu saha olarak düşünülmemelidir. Yerleşme
ister köy, ister şehir olsun yerleştiği alandan çok daha fazlasını etkilemektedir. Bu adeta onun
hayat sahasıdır. Hayat sahası ne kadar geniş ise yerleşme de o derece önem kazanmakta ve
büyümektedir. Bu hayat sahasındaki zenginliğin sona ermesi yerleşmenin de sönmesine neden
olmaktadır.
Şehir ile çevresi arasındaki sahalar arasındaki ilişkiler, özellikle idari, ekonomik, adli,
dini, tıbbi ve sosyo-kültürel hizmetler çok önemlidir ve bu fonksiyonlara göre, şehir bölgeleri
daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.
Sanayi devrimine kadar geçen süre içinde şehirler ile köyler arasındaki hayat birbirinden
çok az farklıydı. Ancak sanayi devriminden sonra ulaşım olanaklarının gelişmesi, hizmetlerin
sayısı ve çeşitlerinin artması hayatın şehirlerde toplanmasına ve şehirlerden çevreye doğru
hizmetlerin yayılmasına neden olmaktadır. Bunun doğal sonucu ise, şehirler ile köyler
arasındaki hayat tarzının tamamen farklılaşmasıdır. Şehir ile çevresi arasındaki ilişkiler iki
yönlüdür ve bir şehre bağlı olarak yaşayan insanlar, tek bir toplum olarak kent halkı olarak
kabul edilmektedir.

3.1. Şehir Bölgesi İfadesinin Çeşitli Yabancı Dillerdeki Karşılığı
Şehir Bölgesi; şehrin kuruluşu ve gelişimini sağlayan saha olarak tanımlanabilir. Şehir
bölgesi olarak tanımlanan ve şehre ekonomik olduğu kadar sosyal olarak da bağlı bulunan bu
mekân parçası batı dillerinde çok çeşitli kelimelerle ifade edilmektedir. Örneğin İngilizler City
Region (city:şehir, region:bölge) veya Urban Region, Almanlar şehir bölgesini Hinderland
veya Umland (um:etrafında, land:toprak, saha, arazi) kelimeleriyle ifade ederler. Hinderland
terimini (hinder:gerisi, land:saha, alan) Şehir Coğrafyasına “Ard Ülke” anlamında literatüre
kazandıran, limanların etkisi altında bulunan bölge anlamındaki kullanılışıdır. Şehir
Coğrafyasında hinderland, deniz veya göl kıyısında olsun veya olmasın bir şehrin etkilerinin
yayıldığı alandır. Bu etkiler, şehirlerin genel fonksiyonlarından kaynaklanan ekonomik, siyasi,
sosyal ve kültürel gibi etkilerdir. Umland ise yerleşmenin hemen etrafında yani yakın
çevresindeki veya İngilizlerin kullandığı gibi “the vicinity” (civar, dolay, çevre) kısmıdır.
Ayrıca İngilizler “Urban Field”(urban:şehir, field:saha, alan), “Sphere of Influence”
(sphere:küre, influence:nüfuz, etki) (bir yerleşmenin çevresinde hissedildiği küre) ifadesinin
kullanmaktadırlar. Amerikalıların kullandığı terimler ise farklıdır. “Tributary Area”
(tributary:ona bağlı olan, onun kolu; area:saha) (o şehre bağlı olan saha) veya “The Zone of
Influence” (etki kuşağı), “Catchment Area” (catchment:kabul alanı; area:saha; kabul sahası)
gibi. Tributary ana nehrin kolları anlamındadır. Aynı zamanda meslek branşı anlamına da gelir.
Cathment, Coğrafyada “Akaçlama” yani “Kabul Havzasıdır”. Şehrin etrafındaki saha, şehrin
kabul havzası olarak değerlendirilmektedir. Fransızların şehir bölgesi tanımı genellikle İngiliz
ve Amerikalılara yakındır. Örneğin “Les Region Urbaines” (region:bölge; urbaines:şehir) şehir
bölgesi şeklindedir.
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3.2. Şehir Bölgesinin Özellikleri
Şehir Bölgesi adeta şehre hayat veren, onun kurulması ve gelişmesine olanak tanıyan
bir mekân parçasıdır. Dolayısıyla bu mekân parçası yer altı, yerüstü varlıkları ve beşeri
kaynaklar açısından ne kadar zenginse, şehir aynı oranda önemli yani büyük, kalabalık, canlı
ve gelişmiş olduğundan dünyanın siyasi, ekonomik ve kültürel hayatına o oranda entegre
olmuştur (bütünleşmiştir). Şehir bölgesinin sınırlandırılmasında karşılaşılan en büyük
zorluklardan biri, büyük şehirlerin hizmet sahasındaki küçük şehirlere bağlı olan bölgeleri
ortadan kaldırmasıdır.
Sanayi devriminden önceki dönemde, şehirlerin büyük bir kısmı yakın çevresindeki
kırsal alanlara, gıda ihtiyacını karşılamak için bağlı bulunuyordu ve şehirler çevresindeki
sahaların ziraat hayatına sıkıca bağlı kalmışlardı. Günümüze doğru gelindiğinde ulaşım
sistemleri ve teknik gelişmeler sonucu şehirler eskiye göre çok daha geniş bir sahaya yayılmaya
başlamıştır. Şehir ile çevresi arasındaki ilişkilerde özellikle ekonomik ve sosyal ilişkiler çok
önem kazandığı gibi bu fonksiyonlarına bağlı olarak şehir bölgeleri daha belirgin olarak ortaya
çıkmıştır. Günümüzde şehirsel özellikler, gelenekler ve yaşam tarzı gittikçe artan derecede
olmak üzere kırsal alanlarda yayılma göstermektedir.
Şehir ile çevresi arasındaki ilişkiler iki yönlüdür ve bir şehre bağlı bölge içinde yaşayan
insanlar, tek bir toplum halinde, şehir sakini gibi kabul edilmelidir. Bir şehrin etkisi altında
kalan bölge, ne bir küre ne de devamlı bir kuşak halindedir. Bugün birçok modern şehir ve
onların bölgeleri, biri diğerine bağlı olmaktan çok, ekonomik olarak birbirini tamamlar
karakterdedir. Konu bu boyutuyla değerlendirildiğinde şehir ile çevresindeki bütün ilişkilerin
tamamını kucaklayan ve yeryüzünün her yerinde geçerli olabilecek bir tanım bulmak,
neredeyse imkânsızlaşmaktadır. Çeşitli şehir tipleri ve bunlara bağlı olarak, çeşitli şehir
fonksiyonları, şehir ile kırsal alanlar arasındaki ilişkilerde değişik özellikler göstermektedir.
Şehir bölgesinin sınırlandırılmasında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri; büyük şehirlerin,
hizmet sahasındaki küçük şehirlerin bağlı olduğu bölgeleri ortadan kaldırmasıdır.
Şehrin merkezinde var olan etkisi, çevreye doğru gidildikçe azalmaya, şehrin bölgesi
daralmaya başladığı gibi bazı hallerde de kesintiye uğramaktadır. Her şeyden önce şehrin
bölgesinin sınırları, coğrafi bir bölgesinin sınırlarıyla örtüşmez. Bir coğrafi bölge içinde çeşitli
şehirler ve onların hinderlandları olabileceği gibi, coğrafi bölgenin sınırları şehir bölgesinin bir
kısmını içene alacak şekilde geçebilir. Şehir ile çevresi arasındaki ilişkilerin yoğun, hafif veya
az olduğu sahalar, şehre yakın, oldukça uzak veya uzak hinderlandlar veya yakın banliyö ve
büyük banliyö, aynı şekilde şehrin çevresi, şehrin hinderlandı ve şehir nüfuz sahası olmak üzere
iç içe geçmiş bazı sahalar ayrılmaktadır.
Şehirlere bağlı bölgelerin saptanması konusunda birçok araştırma yapılmış ve çeşitli
teoriler ileri sürülmüştür. Bir şehrin çevresinde yayılan ve kendine bağlı bulunan bölge ile şehir
merkezi arasındaki ulaşım süresinin yanısıra çeşitli büyüklükteki şehirlere ulaşımı sağlayan
yolların bir noktada toplanması ve buradan ışınsal olarak dağılıp, çevredeki merkezlere varması
üzerinde de durulması gerekmektedir.
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Şehirleri çevreleyen sahalarda merkezden çevreye doğru etki alanı bakımından iç içe
geçmiş üç farklı kısmın bulunduğu ileri sürülmektedir. Bunlara; merkezden dışarıya doğru
şehrin yakın çevresi (Umland), şehrin ard ülkesi (Hinderland) ve şehrin etki bölgesi isimleri
verilmektedir. Merkeze bağlı yakın çevrede başka bir şehir merkezi yer bulunmamaktadır. Buna
karşılık hinderlandın kenarında çok önemli olmayan bazı ikinci derecede yerleşmeler gelişebilir
ve bu ikinci derecede önemli şehrin yakın çevresi, asıl şehrin hinderlandı içinde kalmaktadır.
Asıl şehrin etki kuşağının kenarlarına doğru da bazı küçük şehirler bulunabilir. Bu şehirlerde
ikinci derecede önemli olan şehrin yakın çevresi ve hinderlandı ile ilgili kuşaklar meydana
gelmiş olabilir. Ancak bunlar ana şehirde olduğu gibi kuşaklar halinde değil, yarım daire
şeklindedir.

3.3. Umland
Şehrin etkilediği bölge çok geniş olabilir ancak şehrin etkilerinin şiddetle hissedildiği
bölgeye “Umland” adı verilmektedir. Şehrin etkisinin çok az hissedildiği bölgeye de “Etki
Bölgesi” denilmektedir. Şehir bölgesini bir kuşak şeklinde düşünmek gerekmektedir. Şehirden
uzaklaştıkça etkilerinin azaldığı görülür. Umland ve hiderlandı da içine alan yani hepsine birden
“Şehir Bölgesi” adı verilmektedir.
Büyük şehirlerin sadece hinderland kısımlarında küçük şehirler kurulabilir. Ancak bu
küçük şehrin hiderlandı da esas büyük şehrin hinderlandı içinde kalır. Bu büyük şehrin “Etki
Alanında” ise 2. derecede önemli başka bir şehir kurulabilir ve bu şehrin “Umlandı” büyük
şehrin etki alanını içine alabilmektedir.
Şehirler gelişigüzel büyümezler. Orta büyüklükteki şehirler, büyük şehirlerin etkisi
altında gelişir. Coğrafi mekân dâhilinde şehirler küçükten orta ve büyüğe doğru, hiyerarşik bir
düzen içinde yayılırlar. Sağlıklı şehir planları yapmak için düzenli şehir bölgeleri araştırmaları
yapmak gerekir.

3.4. Cristaller’e Göre Şehir Bölgesi
Cristaller’e göre; en küçük yerleşmeler bile çevresindeki sahalara bazı hizmetler
götürmektedir ve bunların altıgen şeklinde bölgeleri bulunmaktadır. Bu en küçük
yerleşmelerden altı tanesi, daha büyük ve daha uzmanlaşmaya yönelik hizmetlerin verildiği
daha büyük bir şehre bağlı bulunmaktadır. Bu daha büyük merkezlerin birbirlerine uzaklığı
genellikle eşittir ve kendine bağlı bölgede uzmanlaşmaya yönelik daha fazla hizmet
bulunmaktadır. Bunlar da kendilerinden daha büyük bir merkeze aynı sistem anlayışıyla bağlı
bulunmaktadırlar.

3.5. Bousted’e Göre Şehir Bölgesi
Bousted; şehrin yakın çevresinin nüfus miktarı ve yayıldığı saha üzerinde durmuştur.
Şehirlerin etki alanlarının şehir merkezinden itibaren her yönde aynı derecede gelişmemiş
olduğunu, şehrin bazı hizmetlerinin şehir bölgesi sınırının en uç noktasına kadar
sokulamadığını belirtmektedir. Bu kısımların diğer şehirlerin etkisi altında kaldığını, böylece
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şehirlerin kenar bölgelerinin, şehirler arası rekabet alanı olarak ortaya çıktığını belirtir. Buna
bağlı olarak şehre bağlı bölgeler nadiren bir şehir etrafında simetrik olarak gelişmektedir.
Şehirden uzaklaştıkça şehrin etkisi hafiflemekte ve merkezi hizmetlerin katkısı azalmaktadır.
Orta derecede büyük şehirlerde sadece kendine bağlı umland ve hinderland kuşakları
bulunmakta, küçük şehirlerde ise sadece umland kuşağı oluşabilmektedir. Bütün şehirlerin
çevresinde bu merkeze bağlı bir bölge bulunurken, bu bölgenin genişliğinin artması ve
birbirinden bariz farklarla ayrılan değişik alt kuşakların ortaya çıkması şehrin merkezi mevkii
olarak önemiyle ilgilidir.
Yerleşme tarihi eskiye inen pek çok ülkenin şehirlerinde, günümüzde şehir bölgeleriyle
idari bölgenin sınırları genellikle uyuşmamaktadır. Bunun sebebi ise şehirlerin idari sınırlarının
motorlu araçların kullanılmaya başlanmasından daha önceki zamanlarda belirlenmesinden
kaynaklandığından, uyum içinde değildir.
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Uygulamalar
Şehir bölgesi kavramı inceleyiniz.
“Umland”, “Hinderland” ve “Etki Kuşağı” kavramı inceleyiniz.
Cristaller’e göre şehir bölgesi kavramı inceleyiniz.
Bousted’e göre şehir bölgesi kavramı inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Şehir bölgesi kavramı açıklayınız.
“Umland”, “Hinderland” ve “Etki Kuşağı” kavramı açıklayınız.
Cristaller’e göre şehir bölgesi kavramı açıklayınız.
Bousted’e göre şehir bölgesi kavramı açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste şehir bölgesi kavramı değerlendirilecektir. Bir şehrin öncelikle varlığı daha
sonra da büyümesi ve gelişmesi, yakın ve uzak çevresindeki doğal ve beşeri zenginliklerle
ilgilidir. Şehir çevresinden beslendiği gibi, ürettiği çeşitli mal ve hizmetlerle çevresini de
beslemektedir. Şehrin yakın ve uzak çevresiyle içinde bulunduğu bu etkileşim “Şehir Bölgesi”
kavramı içinde ele alınarak incelenmektedir. Şehrin etkilerinin en fazla hissedildiği bölge
“Umland” olarak isimlendirilirken, şehrin etkisinin nisbeten azalmaya başladığı bölge
“Hinderland” ve en nihayetinde de şehrin etkilerinin iyice zayıfladığı kuşağa da “Etki Kuşağı”
isimleri verilmektedir. Cristaller’e göre değil şehirler en küçük yerleşmeler bile çevrelerine
belli hizmetler götürmekte ve şehir bölgeleri altıgen şeklinde meydana gelmektedir. Bousted
ise, şehrin etkisinin şehrin uç kısımlara kadar sokulamaması nedeniyle, bu uç kısımların diğer
şehirler tarafından kontrol altına alınmak istendiğini böylece şehir bölgesi sınırlarının diğer
şehirlerin rekabetine açık olduğunu ve bu alanlarda şehirlerarası bir mücadelenin yaşandığını
düşünmektedir.
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Bölüm Soruları
1Şehrin hayat sahası ne kadar geniş ise yerleşme de o derece önem
kazanmakta ve büyümektedir.

Doğru Yanlış

2Sanayi devrimine kadar geçen süre içinde şehirler ile köyler arasındaki hayat Doğru Yanlış
birbirinden çok farklıydı.

3Şehir Bölgesi adeta şehre hayat vermeyen, onun kurulması ve gelişmesine
fırsat vermeyen bir mekân parçasıdır.

Doğru Yanlış

4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde şehrin etkilerinin şiddetle hissedildiği bölgenin adı
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Umland
Hinderland
Etki kuşağı
Etki bölgesi
Ard ülke

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Fransızların şehir bölgesini tanımlamak için kullanılan
ifade verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Urban Field
Sphere of Influence
Tributary Area
The Zone of Influence
Les Region Urbaines

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Hinderland terimini Şehir Coğrafyasına “Ard
Ülke” anlamında literatüre kazandıran kullanım şekli verilmiştir?
a) Gemilerinetkisi altında bulunan bölge anlamındaki kullanılışıdır.
b) Limanların etkisi altında bulunan bölge anlamındaki kullanılışıdır.
c) Fabrikaların etkisi altında bulunan bölge anlamındaki kullanılışıdır.
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d) Madenlerin etkisi altında bulunan bölge anlamındaki kullanılışıdır.
e) Tarım alanlarının etkisi altında bulunan bölge anlamındaki kullanılışıdır.

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İngilizlerin Umland’ı ifade etmek üzere
kullandığı terimlerden biri verilmiştir?
a) Tributary Area
b) The Zone of Influence
c) Cathment
d) Les Region Urbaines
e) The vicinity

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Amerikalıların “Tributary Area” olarak
kullandığı terim ile Şehir Coğrafyasında anlatılmak istenen özellik verilmiştir.
a) Hinderland
b) Etki Kuşağı
c) Sanayi Kuşağı
d) Umland
e) Cıvar-çevre

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “………….önceki dönemde, şehirlerin büyük bir
kısmı yakın çevresindeki kırsal alanlara, gıda ihtiyacını karşılamak için bağlı bulunuyordu ve
şehirler çevresindeki sahaların ziraat hayatına sıkıca bağlı kalmışlardı.” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
a) Rönesanstan
b) Sanayi devriminden
c) İlk Çağdan
d) Neolitikten
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e) Bilim Çağından

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Coğrafi mekân dâhilinde şehirler küçükten orta
ve büyüğe doğru, ………………. bir düzen içinde yayılırlar.” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
a) Rastgele
b) Hiyerarşik
c) Sıralı
d) Karmaşık
e) Düzensiz

Cevaplar
1)D, 2)Y, 3)Y, 4)A, 5)E, 6)B, 7)E, 8)D, 9)B, 10)B
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4. ŞEHİR BÖLGESİNİN SAPTANMASINDA KULLANILAN
KRİTERLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Sağlık Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Günlük İşçi Hareketleri
Ticari Hizmetler
Ulaşım Hizmetleri
Günlük Gazetelerin Dağıtım Alanı
Şehrin Ekonomik Fonksiyonlarının Nerelere Kadar Uzandığı
Şehirde Yaşayanların Doğum Yerlerine Göre Dağılışı
Şehir ile Bölgesi Arasındaki Farklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şehir Bölgesinin Saptanmasında Kullanılan Kriterler hangileridir?
Sağlık Hizmetlerinin önemi ve rolü nedir?
Eğitim Hizmetlerinin önemi ve rolü nedir?
Günlük İşçi Hareketleri şehir bölgesinin belirlenmesindeki önemi nedir?
Ticari Hizmetlerin şehir bölgesinin belirlenmesindeki önemi nedir?
Ulaşım Hizmetlerin şehir bölgesinin belirlenmesindeki önemi nedir?
Günlük Gazetelerin Dağıtım Alanının etkisi nedir?
Şehrin Ekonomik Fonksiyonlarının Nerelere Kadar Uzandığı
Şehirde Yaşayanların Doğum Yerlerine Göre Dağılışının etkisi nedir?
Şehir ile Bölgesi Arasındaki Farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şehir Bölgesinin
Saptanmasında Kullanılan
Kriterler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Şehir bölgelerini saptamak Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
için kullanılan çeşitli kriterler verilen
slaytlarının
ve
ders
bulunmaktadır.
videolarının çalışılması.
Değerlendirilen herbir kritere
göre, şehrin farklı bir sınırı
ortaya çıktığından şehir
bölgesinin sınırı bir hat değil
genellikle bir kuşak halinde
ortaya çıktığı.

Sağlık Hizmeti

Büyük ve uzmanlığa yönelik
tıbbi hizmetlerin varlığı ve
bu hizmetlerin bulunduğu
merkeze, tedavi olmak için
çevreden gelenlerin varlığı
ve bu sahanın genişliği şehrin
ard
ülkesini,
çevresini
belirlediği.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Eğitim Hizmeti

Çeşitli yüksek okulların,
meslek okullarının veya
kültürel faaliyetlerin varlığı,
bu eğitim kurumlarının
nereye kadar yayıldığı ve bu
okullara gelen öğrencilerin
nerelerden
geldiği
belirlenerek
şehrin etki
alanının
saptanmasında
yararlanılan kriterlerden bir
diğerini meydana getirdiği.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Günlük İşçi Hareketi

Özellikle sanayi şehirlerinde,
fabrikalarda
çalışanların
günlük hareketleri dikkate
alınarak,
şehir
bölgesi
saptanmaya çalışıldığı.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Ticari Hizmetler

Büyük şehirlerde önem Ders notlarının, kaynakçada
kazanan toptan eşya satış verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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faaliyetlerinin nerelere kadar
yapıldığı.
Ulaşım Hizmetler

Günlük Gazetelerin Dağıtım
Alanı
Şehrin Ekonomik
Fonksiyonlarının Nerelere
Kadar Uzandığı
Şehirde Yaşayanların
Doğum Yerlerine Göre
Dağılışı

Şehir ile Bölgesi Arasındaki
Farklar

Yerleşme ister şehir, ister
kırsal olsun, çeşitli yönlere
giden ve bu yönlerden gelen
yol şebekesinin kavşağında
olduğu.
Günlük gazetelerin ulaştığı
sahaların şehre bağlı alanları
meydana getirdiği.
Satış merkezi olarak şehrin
etkilerinin nerelere kadar
uzanabildiği ortaya
konduğu.
Herhangi bir şehirde
yaşayanların doğum
yerlerinin incelenmesi
esasına dayalı olarak şehir
bölgesinin belirlenmesinde
kullanılan bir diğer kriter
olduğu.
Şehir ile Bölgesi
kavramlarının arasındaki
farklılıklar temel olarak;
nüfus ve meskenler ile ilgili
olarak ortaya çıktığı.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
Şehir Bölgesi
Hizmetler
İmalat
Ticaret
Nüfus
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Giriş
Şehir; her şeyden önce iş merkezleri, çevresindeki sahalardaki üretimi toplayan,
pazarlayan ve dışarıdan gelen malların dağıtım merkezi olduğu gibi, aynı zamanda sosyal ve
kültürel hizmetlerin de yoğunlaştığı merkezdir. Bir şehir diğerinden ayrılmış kesin sınırları
bulunan bir yerleşme olarak düşünülmemelidir ve genellikle bu sınırlar iç içe geçmiş halde
bulunur. Ancak şehre hayat veren saha, şehre bağlı olan bölgedir. Şehir bölgesi dendiği zaman
siyasi haritalarda görüldüğü gibi sınır bir çizgi şeklinde değil bir kuşak halindedir ve kuşağın
bir iç sınırı bulunduğu gibi bir de dış sınırı bulunmaktadır. Şehir bölgesinin saptanması konusu
o kadar önemli ve Türkiye için o kadar hassas ve yenidir ki, şehir bölgelerinin sağlıklı olarak
belirlenebilmesi amacıyla saha çalışmaları, anketler ve coğrafi gözlemlerle yapılması gerekir.
Bunun nedeni; şehir planlaması, bölge planlaması yapmak için, bir şehrin bir ülkenin master
planlamasını, illerin, ilçelerin, sağlık, idari bölünmesini yapmak için gereklidir. Ayrıca şehir
bölgelerini saptamak için kullanılan çeşitli kriterler bulunmaktadır. Değerlendirilen herbir
kritere göre, şehrin farklı bir sınırı ortaya çıktığından şehir bölgesinin sınırı bir hat değil
genellikle bir kuşak halinde ortaya çıkmaktadır. Bu ölçütlere göre şehir bölgelerini saptamak
gerekmektedir.
Şehir bölgesinin belirlenmesinde kullanılan kriterler;

4.1. Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri: Büyük ve uzmanlığa yönelik tıbbi hizmetlerin varlığı ve bu
hizmetlerin bulunduğu merkeze, tedavi olmak için çevreden gelenlerin varlığı ve bu sahanın
genişliği şehrin ard ülkesini, çevresini belirler. Küçük şehirlerde ancak temel sağlık sorunlarının
giderilmesine yönelik tıbbi hizmet verilebilirken, şehir büyüdükçe daha komplike sağlık
sorunlarının tedavisi yapılabilmektedir. Şehrin sunduğu sağlık hizmetleri ne kadar az rastlanan
veya nadir olarak ortaya çıkan hastalıkları tedavi edebiliyorsa şehir bölgesinin o kadar
genişlediği bilinmektedir.

4.2. Eğitim Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri: Çeşitli yüksek okulların, meslek okullarının veya kültürel
faaliyetlerin varlığı, bu eğitim kurumlarının nereye kadar yayıldığı ve bu okullara gelen
öğrencilerin nerelerden geldiği belirlenerek şehrin etki alanının saptanmasında yararlanılan
kriterlerden bir diğerini meydana getirmektedir. Küçük şehirler genellikle temel eğitim
kurumlarına sahipken, şehir büyüyüp geliştikçe uzmanlığa yönelik eğitim hizmeti veren
okulların sayısı artmaktadır. Örneğin ilkokullar hemen hemen her köy veya mahallede
blunmasına rağmen lise düzeyinde eğitim veren okullar ancak kasaba veya ilçe merkezlerinde
bulunmaktadır. Matbaa meslek lisesi gibi meslek okulları ise daha büyük şehir merkezlerinde
bulunmaktadır. Üniversite eğitimi alabilmek için ise genellikle büyük şehirlere gitmek
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gerekmektedir. Master ve doktora düzeyinde eğitim veren kurumlara ise ancak büyük şehirlerin
köklü ve gelişmiş üniversitelerinde rastlanmaktadır.

4.3. Günlük İşçi Hareketleri
Günlük İşçi Hareketleri: Özellikle sanayi şehirlerinde, fabrikalarda çalışanların
günlük hareketleri dikkate alınarak, şehir bölgesi saptanmaya çalışılmaktadır. Batı Avrupa’daki
şehirde, şehir merkezinde fazla nüfus yoktur. Sanayide çalışan işçiler, çevredeki köy veya
kasabalarda veya daha başka yerleşme birimlerinden gelip çalışmaktadır. Hatta sanayi
faaliyetleri sonucunda çevre sorunlarından etkilenmemek için şehirde oturan bir kısım işçi de
şehir civarında kurulan sitelerde oturmaktadır. Avrupa ve Amerika’daki şehirde çalışan işçiler
60 Km uzaktan çalışmak için gelebilmektedir. Çalışanlar ile iş yerleri arasındaki mesafe ne
kadar uzun ise şehir o kadar gelişmiştir.
ABD’de şehirdeki sanayi tesislerine çevreden iş günlerinde çalışmak için gelenlerin
ikamet yerlerini içine alan sahaya “Commuting Area” adı verilirken, Şehir Coğrafyasında
işçilerin bu hareketine Almanlar “Pendel” adını vermektedir. Pendel, Almanca kökenli bir
kelime olmasına rağmen Türkçe ve Arapçada da kullanılmaktadır. Sarkacın Osmanlıca’daki adı
“Pandül”dür. Batılılar pandül kelimesini pendel şeklinde kullanmaya başlamışlardır. Eğer
çalışanlar şehrin dışında oturuyorlarsa “auspendel”, şehir içinde oturuyor ise “einpendel” olarak
isimlendirilmektedirler.
Genel bir değerlendirme yapıldığında, çalışanların ikametgah alanları ile iş yerleri
arasındaki mesafenin ne olabileceği konusu açık ve net değildir. Her şeyden önce belirtilmelidir
ki, bu mesafe zamana ve kullanılan ulaşım aracına göre önemli oranda değişebilmektedir.
Örneğin çalışanlar evlerinden iş yerlerine varabilmek için yürüyerek, otomobil, minibüs,
otobüs, vapur, tramvay, tren veya metro gibi farklı ulaşım araçlarını kullanabilmektedir.
Dolayısıyla kullanılan ulaşım aracı ve bu aracın hızına bağlı olarak evleri ile işyerleri arasındaki
mesafenin ne kadar olabileceği önemli oranda değişebilmektedir. Ancak insanları işyerlerine
ulaşabilmek için yolda geçirmeyi göze alabildikleri süre ortalama 1-1,5 saati bulabilmektedir.
Böylece 1-1,5 saatlik süre içinde kullanılan ulaşım aracıyla katedebilecekleri kadar evleri ile
işyerleri arası uzak olabilmektedir. Bu mesafe gelişmiş ülkelerin şehirlerinde yaşayan insanlar
için (ulaşımda otoyolların veya hızlı trenlerin kullanılmasına bağlı olarak) 60 ila 100 Km’ye
kadar çıkabilmektedir.

4.4. Ticari Hizmetler
Büyük şehirlerde önem kazanan toptan eşya satış faaliyetlerinin nerelere kadar
yapıldığı, kentin ekonomik olarak etkisinin nerelere kadar uzandığını belirlemesi açısından
önemlidir. Özellikle toptan ticarete yönelik hizmetlerin şehir merkezinden çevreye doğru
nereye kadar yayıldığı saptanarak, şehrin etki alanı ortaya konur. Günümüzde özel
otomobillerin artması, genel olarak da ulaşım imkânlarının gelişmesi nedeniyle, şehirlerin alışveriş hizmetleriyle birlikte eğlence hizmetlerine de yönelik bölgelerin genişlediği
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görülmektedir. Genel ticari hizmetler yakın çevresini etkilerken, bazı mallar çok uzak
mesafelerden alıcı bulmaktadır.

4.5. Ulaşım Hizmetleri
Yerleşme ister şehir, ister kırsal olsun, çeşitli yönlere giden ve bu yönlerden gelen yol
şebekesinin kavşağındadır. Haftanın çeşitli günleri ve günün çeşitli saatlerinde şehir ile çevresi
arasında çeşitli araçlarla yolcu taşınmaktadır. Şehirden çevreye doğru olan ulaşım sistemlerinin
nereye kadar yoğunluk kazandığının ortaya çıkartılabilmesi için, şehre gelen yollarda belirli
zamanlarda yapılan trafik yoğunluğu ölçümleri sonucu, şehre en çok bağlı ve giderek azalan
derecede bağlı olan yerleşmeler o şehrin çevresini belirler. Bu yönlerdeki trafik yoğunluğu
çeşitli yollardan geçen araç sayısı (Otobüs, otomobil, kamyon, minibüs gibi) saptanarak ortaya
konabilir. Böylece şehirden çevresine yayılan otobüs, minibüs, tren ve tramvay hizmetleri
değerlendirilerek, şehrin etki alanı ortaya konulabilir. Yapılan araştırmalar şehre bağlı bölgenin
ortalama uzaklığının zamana ve ulaşım araçlarına göre değişiklik göstermesine rağmen,
günümüzde 60–100 Km’yi bulduğunu yani yaklaşık olarak bir saatlik zaman dilimi içinde
alınabilecek yola eşit olduğunu ortaya koymaktadır.

4.6. Günlük Gazetelerin Dağıtım Alanı
Gelişmiş şehirlerde gazeteler, şehirden çevredeki yerleşmelere gönderilir. İşte bu
gazetelerin ulaştığı sahalar şehre bağlı alanları meydana getirmektedir. Yerel gazetelerin
nerelere kadar gönderildiği de bu amaçla değerlendirilebilecek diğer bir kriterdir. Yerel
gazeteler toplumun düşüncelerinin yansıdığı ve toplandığı yayın organı olması açısından
önemlidir. Küçük şehirlerde yayınlanan haftalık gazetelere karşılık, günlük gazeteler büyük
şehirlerde yayınlanmaktadır. Günlük gazetelerin yayınladıkları düşünceler nedeniyle
dağıtıldıkları sahada yaşayan insanları birbirine bağlayıcı özellikleri olduğu söylenebilir.
Gazete, okuyucusu ile şehir merkezi arasındaki bağ rolünü üstlenir. Haftalık yayınlananlar daha
sınırlı bir sahayı etkisi altına alırken, günlük gazetelerin etkisi yayınlandığı şehrin büyüklüğüne
bağlı olarak bölgesel, ulusal, hatta uluslararası boyutlarda olması mümkündür.

4.7. Şehrin Ekonomik Fonksiyonlarının Nerelere Kadar Uzandığı
Şehir bölgesini saptamada kullanılan kriterler arasında üzerinde durulması gereken
diğer önemli konudur. Böylece satış merkezi olarak şehrin etkilerinin nerelere kadar
uzanabildiği ortaya konmuş olur. Bunun belirlenebilmesi için özellikle her hafta kurulan pazar
fonksiyonundan da yararlanılır. Bu pazarlar aynı zamanda şehirler ile kırlar arasındaki ilişkinin
somut kanıtları olarak önemlidir. Böylece bazı şehirler ihtiyaçlarını çevresindeki kırsal
sahalardan karşılamaktadır. Bu tür pazarlar aynı zamanda satıcıların ihtiyaç duydukları malların
temin edilmesi açısından da önemlidir. Bu tarz şehirlere Akdeniz ülkelerinin büyük kısmında,
Asya ve Ortadoğu ülkelerinde sıkça rastlanmaktadır. Ancak artan sanayileşme ve gelişen
ulaşım olanakları nedeniyle bu özelliğin kaybolma eğilimine girdiği de bilinmektedir.
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Şehre yakın kenar bölgeleri tarımsal üretim açısından önemlidir ve şehirlilerin ihtiyaç
duyduğu taze sebze ve meyvenin entansif tarım uygulanarak sağlandığı bölgeler olarak
dikkatleri çeker. Ancak büyük şehirleri çevreleyen dar bir kuşak içinden bu ihtiyaçların
tümünün karşılanması da beklenemez. Özellikle ulaşım olanaklarının artmasına bağlı olarak,
giderek daha uzak mesafelerden bu gereksinimlerin karşılanması mümkün olduğundan, bu
kriterin gelişmiş büyük şehirler için değerinin azalmakta olduğu ancak küçük şehirlerin
bölgelerinin saptanmasında yararlanılabileceği de belirtilmelidir.

4.8. Şehirde Yaşayanların Doğum Yerlerine Göre Dağılışı
Herhangi bir şehirde yaşayanların doğum yerlerinin incelenmesi esasına dayalı olarak
şehir bölgesinin belirlenmesinde kullanılan bir diğer kriter olarak yararlanılmaktadır. Şehirde
yaşayanların doğum yerlerine bakılarak, şehrin nüfus çekim gücünün nerelere kadar uzandığı
böylece etki alanının genişliği saptanabilir. Özellikle sanayileşmiş ülkelerin şehirlerinde
yaşayanların önemli bir kısmının doğum yeri yaşadıkları şehir olmadığı da dikkat çektiği gibi
o şehrin hinderlandından gelenlerin sayısı da oldukça az olmaktadır. Şehrin nüfusu ne kadar o
şehir dışında doğumlulardan oluşuyorsa, şehrin etki bölgesi şehir dışı doğumluların doğum
yerlerine kadar uzanıyor anlamına gelmektedir. Şehir nüfusu ulusal hatta önemli oranda
uluslararası bir karaktere sahip olabilir.
Böylece şehrin etki alanını ortaya çıkartmak için kullanılan çeşitli kriterler ve her bir
kritere göre çizilmiş biri diğerinden çok farklı sınırları ortaya çıktığı görülür. Bu sınır coğrafi
bir bölgenin sınırlarına bağlı olmadığı gibi, bir coğrafi bölgede birkaç şehir ve o şehirlere bağlı
bölgeler ortaya çıkabilir. Şehirler ile çevreleri aralarındaki ilişkilerin yoğun, hafif ve az olduğu
sahalar bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle şehrin umlandı, hinderlandı ve her ikisini birden
kucaklayan “Etki Alanı” ortaya çıkmaktadır.

4.9.Şehir ile Bölgesi Arasındaki Farklar
Şehre bağlı bölge içine, şehirlerin yerleşme sahası ile bu sahayı çevreleyen dar veya
geniş bir etki alanı girmektedir. Bu iki kavram arasındaki farklılıklar temel olarak; Nüfus ve
Meskenler ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar;
1-Nüfus yoğunluğu şehir merkezinde (umland) en fazla, merkezden çevreye doğru
(Hinderland) gidildikçe azalmaktadır,
2-Özellikle büyük şehir merkezleri günlük işçi hareketlerinin yaşandığı merkezlerdir.
Günlük işçi hareketlerinin yoğunluğu şehir merkezinden uzaklaştıkça azalır,
3-Aktif nüfusun tarım dışı sektörlerde çalışanların oranı, merkezde daima fazladır,
4-Km²’ye düşen ikametgâh sayısı merkezde çevresine oranla daima daha fazladır,
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5-Mesken tipleri arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Şehir merkezinde çok katlı
konutların varlığına karşılık, merkezden dışa doğru uzaklaştıkça binaların kapladığı alan
küçülmekte, müstakil binaların sayısı artmakta ve binalardaki kat sayıları da hızla azalmaktadır.
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Uygulamalar
Şehrin ortaya çıkması, büyümesi ve gelişmesinde etkili olan faktörleri inceleyiniz.
Şehir bölgesinin saptanmasında yararlanılan; sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, adli
hizmetler, kültürel hizmetler, ekonomik etkiler hatta günlük gazetelerin dağıtım hizmetleri
gibi farklı kriterlerin kıstasları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Şehrin ortaya çıkması, büyümesi ve gelişmesinde etkili olan faktörleri inceleyiniz.
Şehir bölgesinin saptanmasında yararlanılan; sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, adli
hizmetler, kültürel hizmetler, ekonomik etkiler hatta günlük gazetelerin dağıtım hizmetleri
gibi farklı kriterlerin kıstasları inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şehrin ortaya çıkması, büyümesi ve gelişmesinde yakın ve uzak çevresindeki doğal ve
beşeri olanakların önemli derecede etkili olması, şehir bölgesinin belirlenmesini gerekli ve
önemli kılmaktadır. Şehir bölgesinin saptanmasında ise, birbirinden oldukça farklı ancak
birbirini tamamlayan kıstaslardan yararlanılmaktadır. Her ne kadar bu kıstasların hiç biri tek
başına tam ve doğru bir sınır çizilmesinde yeterli olmasa bile, birlikte değerlendirildiklerinde
kabul edilebilir veriler ortaya çıkmaktadır. Şehir bölgesinin belirlenmesinde yararlanılan sağlık
hizmetleri, eğitim hizmetleri, adli hizmetler, kültürel hizmetler, ekonomik etkiler hatta günlük
gazetelerin dağıtım hizmetleri gibi farklı kriterlerin her biri, farklı bir bölge sınırının
belirlenmesine neden olacağından, şehir bölgesi hiçbir zaman bir hat şeklinde olmayıp, bir
kuşak halinde ortaya çıkmaktadır. Bu kuşak ise, şehirlerarası mücadelenin yaşandığı saha
olması nedeniyle değer kazanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi bir şehrin fonksiyonlarında biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sosyal hizmetlerin yoğunlaştığı merkezdir.
Sanayi merkezidir.
Dağıtım merkezidir.
Ticaret merkezidir.
Tarımsal üretim merkezidir.

2-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, şehir bölgelerinin sağlıklı olarak belirlenebilmesinin
niçin önemli olduğu verilmemiştir?
A)Kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi için
B) Bir şehrin veya bir ülkenin master planlamasının yapılabilmesi için
C) Bölge planlaması yapmak için
D) İllerin, ilçelerin, sağlık, idari bölünmesini yapmak için
E) Şehir planlaması yapmak için

3Nüfus yoğunluğu şehir merkezinde (umland) en fazla, merkezden
çevreye doğru (Hinderland) gidildikçe azalmaktadır.

Doğru Yanlış

4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Küçük şehirlerde ancak……………… sorunlarının
giderilmesine yönelik tıbbi hizmet verilmektedir.” ifadesini doğru olarak tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)

Temel sağlık
Büyük sağlık
Uzmanlığa yönelik sağlık
Nadir olarak ortaya çıkan
Az rastlanan

5-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Şehir Coğrafyasında işçilerin hareketine Almanların
“Pendel” olarak isimlendirdiği eylemin karşılığı verilmiştir?
A) Şehrin eğlence olanaklarından yararlanmak üzere çevreden gelenlerin meydana
getirdiği hareket.
B) Şehrin spor olanaklarından yararlanmak üzere çevreden gelenlerin meydana getirdiği
hareket.
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C) Şehrin kültürel olanaklarından yararlanmak üzere çevreden gelenlerin meydana
getirdiği hareket.
D) Şehirdeki sanayi tesislerine çevreden iş günlerinde çalışmak için gelenlerin meydana
getirdiği hareket.
E) Şehrin rekreasyon olanaklarından yararlanmak üzere çevreden gelenlerin meydana
getirdiği hareket.

6Üniversite eğitimi alabilmek için ise genellikle büyük köylere gitmek
gerekmektedir.

Doğru

Yanlış

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Avrupa ve Amerika’daki şehirde çalışan
işçilerin ikametgah alanları ile işyerleri arasındaki uzaklık verilmiştir.
a) 3Km
b) 60 Km
c) 10 Hm
d) 5 Dm
e) 60 m

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ABD’de şehirdeki sanayi tesislerine çevreden iş
günlerinde çalışmak için gelenlerin ikamet yerlerini içine alan sahaya……………… adı
verilmektedir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a) Umland
b) Auspendel
c) The Vicinity
d) Catchment Area
e) Commuting Area

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, şehirde çalışanların evleri ile iş yerleri
arasındaki mesafe üzerinde etkili olan faktör verilmiştir?
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a) Gelirleri
b) Beslenme düzenleri
c) Sağlıkları
d) Eğitim durumları
e) Kullanılan ulaşım aracı

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Şehirde yaşayanların……………… bakılarak,
şehrin nüfus çekim gücünün nerelere kadar uzandığı böylece etki alanının genişliği
saptanabilir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a) Mezun olduğu üniversiteye
b) Doğum yerlerine
c) Doğduğu şehrin büyüklüğüne
d) GDO’lu gıda tüketip tüketmediğine
e) Tükettiği enerji miktarına

Cevaplar
1)E, 2)A, 3)D, 4)A, 5)D, 6)Y, 7)B, 8)E, 9)E, 10)B
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5. ŞEHİRLERİN SINIFLANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

Jenetik Sınıflandırma
Morfolojik Sınıflandırma
5.2.1. Dairevi Şekle Sahip Şehirler
5.2.2. Uzanmış Bir Şekle Sahip Şehirler
5.2.3. İki Veya Daha Fazla Parçadan Meydana Gelmiş Şehirler
5.2.4. Birleşik Şekilden Meydana Gelmiş Şehirler
Biyolojik Sınıflandırma
Yerleşim Alanının Genişliğine Göre Sınıflandırma
Nüfuslarına Göre Sınıflandırma
Coğrafi ve Topoğrafik Mevkiine Göre Sınıflandırma
5.6.1. Doğal Geçitler Ve Vadiler Üzerinde Kurulmuş Şehirler
5.6.2. Ovalarda Kurulmuş Şehirler
5.6.3. Ulaşıma Uygun Nehirlerin Mecralarında Kurulmuş Şehirler
5.6.4. Körfezlerin Ve Boğazlarda Kurulmuş Şehirler
5.6.6. Edafik Şartlara Bağlı Olarak Kurulmuş Şehirler
5.6.7. Liman Şehirleri
5.6.7. Liman Şehirleri
Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırma
5.7.1. Ekonomik Faaliyetlerine Göre Sınıflandırma
5.7.2. Kültürel Faaliyetlerine Göre Sınıflandırma
5.7.2.1. Dini hizmetlerin yaygın olduğu şehirler
5.7.2.2. Üniversite Şehirleri
5.7.3.İdari ve Siyasi Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şehirlerin Sınıflandırılması niçin önemlidir?
Jenetik Sınıflandırma ile şehirlerin hangi özellikleri değerlendirilmektedir?
Morfolojik Sınıflandırma niçin yapılmaktadır?
Biyolojik Sınıflandırma nedir?
Yerleşim Alanının Genişliğine Göre Sınıflandırmanın amacı nedir?
Nüfuslarına Göre Sınıflandırma yeterli bir ölçüt müdür?
Coğrafi Ve Topoğrafik Mevkiine Göre Sınıflandırmanın amacı nedir?
Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırmada hangi faktörler ele alınmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şehirlerin Sınıflandırılması

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Şehirlerin birbirinden farklı Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
ölçütler kullanılarak çeşitli verilen
slaytlarının
ve
ders
sınıflara ayrılması.
videolarının çalışılması.

Jenetik Sınıflandırma

Şehirleri, jenezine yani
oluşumunu ve oluştuğu
zamana
göre
sınıflandırabilme.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Morfolojik Sınıflandırma

Şehrin yerleşim sahasının
alabileceği
şekillerdeki
benzerlik veya farklılıklara
bağlı
olarak
sınıflandırabilme.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Biyolojik Sınıflandırma

Şehir canlı organizma gibi
düşündüğünden doğmakta,
büyümekte ve yapısında
oluşan
rahatsızlıklar
nedeniyle
de
ortadan
kalkmaları.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Yerleşim Alanının

Bu
özellik
günümüzde
önemini kaybetmiş olmasına
rağmen,
şehirlerin
kapladıkları alanları dikkate
alarak, önemi konusunda
yapılacak
çalışmaları
kavrama.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Genişliğine Göre
Sınıflandırma

Nüfuslarına Göre
Sınıflandırma

Şehirlerin nüfus miktarları Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
dikkate
alınarak verilen
slaytlarının
ve
ders
sınıflandırması.
videolarının çalışılması.

Coğrafi Ve Topoğrafik
Mevkiine Göre
Sınıflandırma

Şehirlerin
kıyıda,
iç
kısımlarda, ovada, yamaçta
veya vadi tabanında yer
almaları gibi özellikleri
dikkate
alınarak,
sınıflandırılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Fonksiyonlarına Göre
Sınıflandırma

Şehirlerin sahip oldukları
çeşitli sosyal, kültürel ve
ekonomik özelliklerine göre
şehirleri sınıflandırma.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
Sınıflandırma
Nüfus
Coğrafi Mevkiine
Fonksiyon
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Giriş
Sınıflandırma farklı bilgilerin gruplandırılması anlamına gelmektedir. Böylece toplanan
bilgiler sınıflandırılarak, şehirler bazı gruplara ayrılır. Şehirler birbirinden farklı ölçüt
kullanılarak çeşitli sınıflara ayrılmaktadırlar. Şehirlerin sınıflandırılmasında kullanılan başlıca
kriterler;

5.1. Jenetik Sınıflandırma
Şehirleri, jenezine yani oluşumunu ve oluştuğu zamana göre yapılan sınıflamadır.
Yeryüzünde şehirlerin ortaya çıkışıyla ilgili bazı devreler bulunmaktadır. Bazı araştırıcılara
göre şehirler;
5.1.1. Tarih öncesine inen şehirler (prehistorya şehirleri),
5.1.2. Klasik devir şehirleri,
5.1.3. Roma şehirleri,
5.1.4. Ortaçağ şehirleri,
5.1.5.Yeni ve Yakınçağları içine alan Modern şehirler olarak çeşitli sınıflara
ayrılabilir.
Bu gruptaki şehirlerin her biri belirtilen devirde gelişmiştir ve o devrin bazı
karakteristik özelliklerini taşımaktadır.
Bu sınıflama şehrin yerleşme tarihi temel alınarak, dünya veya
ülkelerdeki şehirleri kendi aralarında bazı alt sınıflara ayırır ve gruplardırılır.

5.2. Morfolojik Sınıflandırma
Bu sınıflandırma, şehrin yerleşim sahasının alabileceği şekillerdeki benzerlik veya
farklılıklara bağlı olarak yapılmakta ve esas olarak şehirlere ait dört farklı şekil
belirlenmektedir. Bunlar;

5.2.1. Dairevi Şekle Sahip Şehirler
Bazı şehirler dairevi bir şekle sahip olup, yerleşme sahalarının çevresinde hiçbir tarafa
doğru herhangi bir uzantısı bulunmamaktadır. Bu tip şehirlerin genellikle topografyanın silik
olduğu ova ve havza tabanlarında yaygınlık kazandığı görülmektedir Bu şehirlere
gösterilebilecek en iyi örneklerden birini Moskova oluşturmaktadır.

5.2.2. Uzanmış Bir Şekle Sahip Şehirler
Uzanmış şekle sahip şehirler, genellikle ince ve uzun bir şekilde gelişmiştir. Bu şehirler
kıyıya veya ovalara paralel uzanan veya çok dik eğimli dağların eteklerinde, ovalardaki çok
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işlek yolların kenarlarında, dağ geçitlerinde, dar ve dik vadilerin tabanlarında veya nehirlerin
iki kenarındaki doğal setler üzerinde kurulmuştur. Bu şehirlere şerit şekilli şehirler de denebilir
ve kapladıkları alan esas olarak dikdörtgen şeklindedir. Bu tip şehirler bir nehrin veya yolun iki
tarafına kurulmuş veya çok önemli geçit sahası konumundaki sırt veya boğazların tabanlarında
da kurulmuş olabilirler. Bu şehirlere gösterilebilecek en iyi örneklerden birini Gümüşhane
oluşturmaktadır.

5.2.3. İki Veya Daha Fazla Parçadan Meydana Gelmiş Şehirler
İki veya daha fazla parçadan meydana gelmiş şehirlerdir ve bu tip şehirlerin ortaya
çıkmasında insanların etkisi bulunmaktadır. Birbirine yakın veya ayrı ayrı kurulmuş olan iki
şehir zaman içinde gelişerek birleşebilir, böylece iki parçalı şehir görünümünü kazanabilirler.
Bazen bir nehir veya dar ve dik vadiler de şehirlerin iki parçalı olmalarında rol oynayabilir ki,
bunlara en güzel örnek Budapeşte şehridir. Buda, Tuna nehrinin batı kısmında, Peşte ise doğu
kısmında gelişmiş ve her iki kısım köprülerle birbirine bağlanmıştır. Benzer şekil özelliklerine
İstanbul, New York ve Köln şehir planlarında da rastlanmaktadır.

5.2.4. Birleşik Şekilden Meydana Gelmiş Şehirler
Birleşmiş ve birbirine geçmiş birkaç çekirdeğe sahip birleşik şekilden meydana gelmiş
şehirlerdir. Münih ve Pekin şehirleri bu gruba verilebilecek iyi örnekler olarak karşımıza
çıkmaktadır.

5.3. Biyolojik Sınıflandırma
Bazı araştırıcılar şehri, canlı organizma gibi düşündüğünden o, doğmakta, büyümekte
ve yapısında oluşan rahatsızlıklar nedeniyle de ölmektedir görüşündedirler. Bir yerleşme “köy”
olarak hayata başlamakta ve “eopolis” olarak kalabalıklaştıktan sonra “kasaba” haline
dönüşerek yerleşmede bazı sanayi kolları ortaya çıkmakta, gelişmekte ve hakimiyet
kazanmaktadır. Bu safhaya “polis” adı verilir. Polis’ler büyüme ve gelişmeye devam ederse ve
yakınlarındaki daha küçük köy ve şehirleri içine alırsa “Metropolis” olarak isimlendirilen
aşamaya ulaşmış olmaktadır. Kozmopolit bir halk topluluğuna da sahip olan metropolisler
geniş bir sahayı etkisi altında tutarken, bir taraftan da topluluklar arası çekişmeler başladığı
görülür. Buna rağmen şehir daha da büyürse ekonomik ve sosyal olarak etkilerini çok uzaklarda
hissettirir ki, bu aşamadaki şehirlere Megalopolis denir. Megalopolisler büyümelerini
sürdürecek olursa ekonomik ve kültürel açıdan daha da gelişebileceği gibi özellikle ticaret
hayatı büyük kargaşa içine düşmekte ve bu durum ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan
huzursuzlukların
ve
anarşinin
doğmasına
zemin
hazırlamaktadır
ki,
bu
aşamaya“Tyrannopolis” adı verilmektedir. Bu aşamaya ulaşan şehir yavaş yavaş önemini
kaybederek belediye hizmetlerinin aksadığı, salgın hastalıkların ortaya çıktığı, şehrin kültürel
değerlerinin ortadan kalktığı, moral çöküntünün başladığı görülür ki, bunun sonucunda şehir
sönme hatta yok olma aşamasına gelir ki, buna “Nekropolis” adı verilmektedir. Ülkemizdeki
Milet, Efes ve Truva gibi antik şehirler geçmişte yaşadıkları parlak ve zengin dönemlerden
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sonra önemlerini kaybederek, ortadan kalkmış şehirlere iyi birer örnek oluşturmaktadır. Bu tarz
şehirlere yerleşme tarihi eskiye inen ülkelerde rastlanma olasılığı daha fazladır.

5.4. Yerleşim Alanının Genişliğine Göre Sınıflandırma
Şehirlerin kapladıkları alanları dikkate alarak, önemi konusunda yapılacak çalışmalar
bazı yanıltıcı sonuçlar elde etmemize neden olabilir. Bu özellik günümüzde önemini
kaybetmektedir. Genel olarak doğu şehirlerinde, eski bir çekirdek etrafında yerleşmiş ve sebzebahçecilik ile geçimini sağlayan ve evini de bahçesinin içine yaptığından Manisa, Aydın,
Antalya, Trabzon, Bursa ve Denizli gibi Türkiye’deki birçok şehirde karşılaştığımız ve şehirlere
“yeşil” sıfatını kazandıran bir durum söz konusuydu (yeşil Bursa gibi). Ancak II.dünya
savaşından sonraki süreçte dünyanın gelişmiş ülkelerin şehirleri 2-3 katlı meskenler yerine çok
katlı apartmanlar hatta gökdelenler şeklinde düşey yönde geliştiklerinden, şehirleri, kapladıkları
alan ile kıyaslayarak, onları küçükten büyüğe doğru sıralamak mümkün değildir.

5.5. Nüfuslarına Göre Sınıflandırma
Hiç şüphe yoktur ki, şehrin önemi üzerinde dolaylı olarak olsa bile, nüfus miktarı rol
oynamaktadır. Yeryüzünün belirli bölgeleri dikkate alınarak yapılacak böyle bir sınıflama bir
dereceye kadar kabul edilebilir. Örneğin ekonomisi fazla çeşitlilik göstermeyen bölgeler ile
nüfusu milyonun üzerindeki şehirler için bu sınıflama düşünülebilir. Ancak sadece nüfus
miktarına bakılarak yapılacak değerlendirmeler sağlıklı sonuçlar vermeyebilir.
Unutulmamalıdır ki, şehrin önemi ve büyüklüğü üzerinde şehirsel faaliyetler her şeyden çok
etkili olmaktadırlar. Ayrıca dünyanın en fazla nüfus bulunduran şehirleri incelendiğinde,
Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerdeki aşırı nüfuslanmış şehir sayısının,
gelişmiş ülkelerde yer alan şehir sayısında fazla olduğu anlaşılır ki, bu durum şehirleri sadece
nüfus miktarları dikkate alınarak yapılacak sınıflandırmanın tartışmaya açık sonuçlar
çıkartabileceğini ortaya koymaktadır.

5.6. Coğrafi ve Topoğrafik Mevkiine Göre Sınıflandırma
Şehirler kıyıda, iç kısımlarda, ovada, yamaçta veya vadi tabanında yer almaları gibi
özellikleri dikkate alınarak, çok çeşitli ve birbirinden farklı esaslara göre sınıflandırılabilirler.
5.6.1. Doğal Geçitler Ve Vadiler Üzerinde Kurulmuş Şehirler
Özellikle Alp dağlarında bazı doğal geçitler ve vadiler aynı zamanda yol güzergâhlarını
da kendilerine çektiğinden bu gibi mekânlarda yolun önemi oranında büyük şehirler kurulabilir.
Birkaç vadinin kavşak noktası durumundaki mevkiler ulaşım güzergâhlarını, dolayısıyla
şehirleri kendine çeker. Avusturya’nın İnsburg ve Fransa’nın Grenoble şehirleri bu tip mevkide
kurulmuş şehirlere örnek gösterilebilir.
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5.6.2. Ovalarda Kurulmuş Şehirler
Nisbeten daha silik bir topoğrafyaya sahip olan ovalarda ise şehirler yerleşim mevkii
olarak daha çok yolları ve nehir boylarını tercih etmektedir ve bu durum daha çok Güneydoğu
Asya’da Çin, Hindistan ve Pakistan’daki şehirler için belirgindir. Örneğin İndus nehri aşağı
mecrasındaki Haydarabat şehri gibi. Benzer özellikler Batı Avrupa şehirleri için de geçerlidir.
Örneğin Tuna nehri üzerindeki Belgrad, Ren Nehri üzerindeki Düsseldorf, Duisburg, Bonn ve
Köln bu tip şehirlerdir.

5.6.3. Ulaşıma Uygun Nehirlerin Mecralarında Kurulmuş Şehirler
Ulaşıma uygun nehirlerin mecralarında da şehirler kurulur. Ulaşımının artık
sürdürülemeyeceği mevkiiler şehrin kuruluş yeri olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin Kongo
nehri üzerinde Le’opoldville ve Brazzaville; Kuzey Amerika’da Montgomery, Columbus ve
Petersburg şehirleri olduğu gibi.
Nehirlerin bir köprü ile aşılıp, ulaşımın karşı tarafta devamını sağlayan mevkilerde
de şehirler kurulur. Bu tarz mevkilerde kurulmuş şehirlere örnek olarak Frankfurt, Insburg,
Brügge, Zragossa, Sevilla, Floransa ve Torino gösterilebilir.

5.6.4. Körfezlerin Ve Boğazlarda Kurulmuş Şehirler
Karalar içine sokulan dar ve uzun körfezlerin ve boğazların bulunduğu mevkiiler de
şehir kuruluşuna uygundur. İzmir, İzmit, Gemlik, Riga, Stockholm, Oslo örneklerinde
görüldüğü gibi körfezler birçok şehre kuruluş yeri olmuştur. Boğazların varlığı da şehirlerin
kuruluş yerini belirlemede rol oynamaktadır. İstanbul boğaz üzerinde kurulmuş şehirlere
gösterilebilecek en iyi örneklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

5.6.5. Dağ Kenarı Şehirleri
Dağ kenarı şehirleri, dağlık bölgelerdeki şehirlerden daha fazla önem taşırlar ve
çoğunlukla bir akarsu boyunda kurulduklarından dağdan, ovadan ve vadi tabanından geçen
yolların kavşak noktasında yer alırlar. Tipik örneklerine Pirene dağ eteklerinde (Mauleon,
Oloron, Argeles, Saint-Giron, Ceret) ve Almanya’nın Harz dağlık bölgesinde (Harzburg,
Goslar, Ellrich ve İlfeld) rastlanmaktadır.

5.6.6. Edafik Şartlara Bağlı Olarak Kurulmuş Şehirler
Çeşitli toprak kuşaklarının meydana getirdiği araziler şehirlerin üzerinde bulunduğu
mevkileri meydana getirir. Edafik şartların şehirlerin kuruluşuna etkisi bulunan kuşaklardan
biri Avrupa’da Hersinyen kütlesinin kuzeyinde uzanan lös toprakları ile kara topraklar
arasındaki sahadır. Dortmund, Hannover, Magdeburg, Leipzig ve Dresden, Lublin, Kowel,
Pensa ve Kazan bu hat üzerinde yer alan şehirlerdir. Bir diğeri de Sibirya’da Kara Topraklar ile
Podzolik toprakların kontak bölgesi için de geçerlidir. Buradaki şehirler de Orenburg, Omsk,
Tomsk, Krasnojarsk ve Tschita’dır.
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5.6.7. Liman Şehirleri
Tüm bunlar dışında limanlar dünyanın her tarafında yaygın olarak bulunduğu gibi
ekonomik fonksiyonlarının gelişebilme ihtimali en fazla olan, buna bağlı olarak da en güçlü
şehirlerin varlığına yol açan coğrafi mevkiiler olarak belirtilebilir. New York, Tokyo,
Rotterdam, Hamburg, Londra ve Liverpool başlıca liman şehirleridir.

5.7. Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırma
Sahip oldukları çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerine göre şehirleri
sınıflandırmak ve guruplandırmak mümkündür. Bu gruplardan birincisi:

5.7.1. Ekonomik Faaliyetlerine Göre Sınıflandırma
Ekonomik Faaliyetlerine Göre Sınıflandırma şeklinde belirtilebilir. Bu grup içinde
Ziraat Şehirleri, Sanayi Şehirleri, Pazar Şehirleri ve Ticaret Şehirleri gibi bazı alt türler ortaya
çıkar.

5.7.2. Kültürel Faaliyetlerine Göre Sınıflandırma
Kültürel Faaliyetlerine Göre Sınıflandırma: Bu gruptaki şehirleri de iki büyük sınıfta
değerlendirmek mümkündür. Bunlar;

5.7.2.1. Dini hizmetlerin yaygın olduğu şehirler
Dini hizmetlerin yaygın olduğu şehirler (Mekke, Medine, Vatikan, Kudüs gibi)

5.7.2.2. Üniversite Şehirleri
Entelektüel hizmetlerin yaygın olduğu üniversite şehirleri (Ruhr, Oxford gibi)

5.7.3.İdari ve Siyasi Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırma
Şehrin başkent, il merkezi, İlçe merkezi olma özelliklerine bağlı olarak gerçekleştirilen
sınıflamadır.
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Uygulamalar
Yeryüzünün farklı bölgelerinde ortaya çıkan şehirlerin sınıflandırılmasını inceleyiniz.
Şehirlerin sınıflandırılmasında; kurulduğu mevkiinin özellikleri ve fonksiyonlarının
etkisini inceleyiniz.
Şehirlerin idari fonksiyonların varlıkları ve gelişimleri üzerindeki etkisini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Yeryüzünün farklı bölgelerinde ortaya çıkan şehirlerin sınıflandırılmasını açıklayınız.
Şehirlerin sınıflandırılmasında; kurulduğu mevkiinin özellikleri ve fonksiyonlarının
etkisini açıklayınız.
Şehirlerin idari fonksiyonların varlıkları ve gelişimleri üzerindeki etkisini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeryüzünün farklı bölgelerinde değişik özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan şehirlerin
sınıflandırılması söz konusu olduğunda birbirinde farklı sınıflandırmaların yapıldığı
anlaşılmaktadır. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde bu farklı sınıflandırmaların şehrin
kurulduğu mevkiinin özellikleri ve fonksiyonlarıyla ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin
ovada, vadide, boğazlar gibi mevkiilerde yer alan şehirle ile idari, kültürel ve ekonomik
özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkmışlardır. Örneğin Mekke, Medine ve Kudüs din faktörüne
bağlı olarak varlıklarını sürdürürken, Oxford bir üniversite şehri olarak ön plana çıkmaktadır.
Ülkelerin başkentleri idari fonksiyonların bağlı olarak varlıklarını ve gelişimlerini sürdürürken
bu özelliklerini yitirmesi şehirlerin mevcudiyetlerinin ortadan kalkmasın da neden olmaktadır.
Yerleşme tarihi eskiye inen ülkelerde bu tarz şehirlere sıkça rastlanmaktadır. Şehirler idari,
kültürel ve ekonomik fonksiyonlarının yanısıra, kuruluş tarihleri, şekilleri ve nüfus miktarlarına
bağlı olarak da sınıflandırılmaktadırlar.
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Bölüm Soruları
1Jenetik Sınıflandırmada şehirler kuruldukları mevkiiye göre
değerlendirilmektedir.

Doğru

Yanlış

2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde şehirlerin biyolojik sınıflandırılmasında son evre
olarak kabul edilen dönem verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Nekropolis
Polis
Tyrannopolis
Megalopolis
Metropolis

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, şehirlerin sınıflandırılmasında günümüzde önemini
yitirmiş sınıflandırma ölçütü verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Nüfus miktarına göre sınıflandırma
Yerleşim alanının genişliğine göre sınıflandırma
Coğrafi ve topoğrafik mevkiine göre sınıflandırma
Morfolojik sınıflandırma
Fonksiyonlarına göre sınıflandırma

4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, şehirlerin morfolojik sınıflandırılmasına göre daire
şekilli şehirlerin görülmesine en uygun olan mevkii verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Genellikle topografyanın eğimli olduğu dağlık alanlar
Genellikle akarsu kenarları
Genellikle deniz kıyıları
Genellikle körfezler ve boğazlar
Genellikle topografyanın silik olduğu ova ve havza tabanları

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Ülkemizdeki…………………gibi antik şehirler
geçmişte yaşadıkları parlak ve zengin dönemlerden sonra önemlerini kaybederek, ortadan
kalkmış şehirlere iyi birer örnek oluşturmaktadır.” cümlesini doğru olarak tamamlayan
şehirler verilmiştir?
A) Ankara, İstanbul ve Konya
B) Çanakkale, İzmir ve Trabzon
C) Antalya, İzmir ve Kocaeli
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D) Milet, Efes ve Truva
E) Aydın, Kayseri ve Muğla

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, uzanmış şekle sahip şehirlerin kurulmuş
olabileceği lokasyonlardan biri verilmemiştir?
a) Çok dik eğimli dağların etekleri
b) Kıyıya veya ovalara paralel mevkiiler
c) Ormanlık alanlar
d) Dağ geçitleri
e) Ovalardaki çok işlek yolların kenarları

7Sınıflandırma farklı bilgilerin gruplandırılması anlamına gelmektedir.

Doğru

Yanlış

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “İki veya daha fazla parçadan meydana gelmiş
şehirler” sınıflamasına ait şehirlerden biri verilmiştir?
a) Gümüşhane
b) Moskova
c) Roma şehirleri
d) Megalopolis
e) New York

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki şehirlerde 2-3
katlı meskenler yerine çok katlı apartmanlara hatta gökdelenler bıraktığı dönem verilmiştir?
a) I.Dünya savaşından önce
b) II.Dünya savaşından önce
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c) Kolonizasyon dönemimde
d) I.Dünya savaşından sonra
e) II.Dünya savaşından sonra

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, nisbeten daha silik bir topoğrafyaya sahip olan
ovalarda kurulmuş şehirlerden biri verilmemiştir?
a) Düsseldorf
b) Duisburg
c) İnsburg
d) Köln
e) Bonn

Cevaplar
1)Y, 2)A, 3)B, 4)E, 5)D, 6)C, 7)D, 8)E , 9)E, 10)C
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6. ŞEHİRLERİN GENEL VE İDARİ FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

İdari Hizmetler
6.1.1. Devletin İdare Merkezi Olması

6.1.2. Kamu Hizmetleri Merkezi Olması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şehirlerin Genel Ve İdari Fonksiyonlarının neler olduğu?
İdari Hizmetlerin neler olduğu?
Devletin İdare Merkezi Olmasının şehir üzerindeki etki nedir?
Kamu Hizmetleri Merkezi Olmasının şehir üzerindeki etki nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şehirlerin Genel Ve İdari
Fonksiyonları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Her şehirde veya şehirlerin Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
genelinde
bulunan verilen
slaytlarının
ve
ders
hizmetlere “Şehrin Genel
videolarının çalışılması.
Fonksiyonları”
adı
verilmektedir.
Şehirlerin
genel fonksiyonlarının neler
olduğunun kavranması.

İdari Hizmetler

Şehirlerde
sürdürülen
başkent, il merkezi ve ilçe
merkezi olma gibi idari
hizmetlerin kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Devletin İdare Merkezi
Olması

Şehirlerin idari hizmetleri
arasında dikkati en çok
çeken, devletin başkenti
olması
özelliğinin
ve
öneminin anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Kamu Hizmetleri Merkezi
Olması

Kamu
hizmetleri
yani
kamuya
ait
belediye
hizmetleri, sağlık, hukuk ve
servis
hizmetleri
gibi
fonksiyonlar
belirli
merkezlerde ve belirli bir
hiyerarşik düzen içinde
toplanmasının kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
Şehir
Başkent
İl merkezi
İlçe merkezi
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Giriş
Her şehirde veya şehirlerin genelinde bulunan hizmetlere “Şehrin Genel Fonksiyonları”
adı verilmektedir. Şehirlerin genel fonksiyonlarından kastedilen, şehirlerdeki genel
hizmetlerdir. Bunlara şehir Coğrafyasında da şehirlerin genel fonksiyonları denir. Ancak bazı
şehirlerin bunların dışında bir hizmet ile önem kazandığı da bilinmektedir. O şehrin adı
söylendiğinde, o şehrin fonksiyonu akla gelir. Örneğin İngiltere’de Oxford dendiğinde,
“Üniversite”; Türkiye’deki Karabük ise “Maden Şehrini” çağrıştırır. Bu gibi şehirlerde genel
fonksiyonlarından çok özel fonksiyonlar daha fazla önem kazanmıştır. Şehirlerdeki genel
hizmetleri aslında iki yönlü olarak düşünmek gerekir. Bazı hizmetler merkezden çevreye, bazı
hizmetler ise çevreden merkeze doğru yayılır. Eğitim, sağlık ve kamu hizmetleri gibi bazı
hizmetler merkezden çevreye doğru yayılırken, çevreden merkeze doğru yayılan hizmetler ise,
üretimi gerçekleştirilen çeşitli malların merkezde toplanması ve buradan gerek şehrin diğer
bölgelerine, gerekse diğer şehirlere dağıtımının yapılması anlaşılmaktadır.
Şehirlerdeki genel fonksiyonları iki yönlü olarak düşünmek ve değerlendirmek
gerekmektedir. Bu fonksiyonları üç büyük grupta toplamak mümkündür. Bunlar;
I)İdari,
II) Kültürel ve
III) Ekonomik hizmetler olarak sınıflandırılabilir.

6.1. İdari Hizmetler
Şehirlerde sürdürülen idari hizmetler kendi arasında bazı alt bölümlere ayrılabilir.
Bunlar;

6.1.1. Devletin İdare Merkezi Olması
İdari hizmetler arasında dikkati en çok çeken devletin başkenti olması özelliğidir ve çok
önemlidir. İster üniter, ister federal yapıda olsun her devletin mutlaka bir başkenti
bulunmaktadır ve devlet çoğu zaman başkentiyle özdeşleşmiştir. Üniter devletlerde ülke genel
olarak illere, iller de kendi içinde çeşitli ilçelere bölünür. Bu ilçelere bazen “kaza” adı da
verilmektedir. İlçeler de kendi içinde bucak ve köylere bölünmüştür. İlin bir merkezi kısmı
vardır ve o il ile ilgili idari hizmetlerin görüldüğü ve gönderildiği hizmetler bulunmaktadır. İlin
yöneticisi Vali, İlçe’nin Kaymakam, Bucak’ın ise maliye müdürüdür. Birkaç merkezi ilçe idari
merkez olarak önem kazanmaktadır. Bu ilçeler esas olarak idari fonksiyona bağlı olarak gelişen
ve çeşitli hizmetleri itibarıyla önem kazanan merkezlerdir.
İdari merkez konusunda yaygın olarak yapılan bir yanlış da “İl”, “İl Merkezi”, “İlçe”
ve “İlçe Merkezi” kavramlarının karıştırılmasıdır. İl başka bir kavram, il merkezi başka bir
kavramdır. Örneğin Kocaeli ilinin il merkezi İzmit’tir. Sakarya İlinin il merkezi Adapazarı’dır.
Hatay il’dir ve Antakya il merkezidir.
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6.1.2. Kamu Hizmetleri Merkezi Olması
İdari merkez konusunda ele alınması gereken özelliklerin ikincisi; kamu hizmetleri
merkezi olmasıdır. Herhangi bir bölge içinde irili ufaklı birçok şehir merkezi bulunmaktadır.
Fakat kamu hizmetleri yani kamuya ait belediye hizmetleri, sağlık, hukuk ve servis hizmetleri
gibi fonksiyonlar belirli merkezlerde ve belirli bir hiyerarşik düzen içinde toplanmıştır. Örneğin
her ilçede Asliye Hukuk Mahkemesi bulunurken, sadece önemli ilçe merkezlerinde Ağır Ceza
Mahkemeleri bulunmaktadır. Her ilçede çeşitli liseler, yatılı okullar var olmasına rağmen,
uzmanlaşmaya yönelik kültür hizmetleri genellikle daha büyük merkezlerde toplanmış
bulunmaktadır. Örneğin yüksekokullar ve Üniversiteler esas olarak birçok idari hizmetin
merkezileştiği ve çeşitli idari hizmetlerin yaygın olduğu şehirlerde toplanmıştır.
İdari hizmetler konusunda ele alınması gereken diğer bir özellik de günümüzde
olmamakla birlikte İlkçağ ve Ortaçağ tarihinde rol oynamış bulunan Metropolik ve Piskopos
şehirleri gibi Hıristiyan devletlerinde çeşitli bölgeler bir anlamda çeşitli metropollere,
piskoposluklara ayrılmış durumdaydı. O tarihlerde din ile devlet işlerinin birlikte görülmesini
sağlıyordu. Buna bağlı olarak şu veya bu ölçüde önemli merkezler ayrıca idari bakımdan da
önem kazanmış durumdaydı. Bu sistemin İslam dünyasında çok fazla önem kazandığı
söylenemez. Her ne kadar devletin idari merkezinde Şeyhülislamlar ve il merkezlerinde
Müftülükler bulunmakla birlikte, Selçuklu İmparatorluğunun İdari Taksimatında kaynağını
dinden alan bir idari hizmet bulunmamakta idi.
Anadolu, tarihi süreç içinde, çok önemli merkez durumunda iken, günümüzde sönmüş
olan şehirler açısından ilgi çekici örneklere sahiptir. Anadolu’da siyasi organizasyon
gerçekleştiren devletlerin en eskisi Hitit’lerdir. Hitit’lerin idare merkezi ise günümüzde
Boğazköy veya Boğazkale adıyla bilinen Hattuşaş’tır. Çorum-Sungurlu ile Yozgat arasında yer
alan Hattuşaş öyle bir lokasyonda kurulmuştur ki, doğu, batı, ve kuzeyinden Karadeniz’e,
güneyinden Mezopotamya’ya giden doğal yolların kavşak noktasındadır. Hattuşaş birkaç
yüzyıl boyunca Hitit devletinin idare merkezi olmuş ve daha doğudaki bir kavim olan Frigler
tarafından ortadan kaldırıldıktan sonra bütün fonksiyonlarıyla birlikte tarihin karanlıklarına
gömülmüştür. Bu kez Frigya ortaya çıkmış, Frigya’nın idare merkezi ise bugünkü Polatlı
yakınlarındaki Gordiyon şehrinin mevkii ise; Sakarya Havzası ile Orta Anadolu’da Kızılırmak
Havzasının su bölümü hattının yakınında kurulmuştur. Bu mevkiinin önemi Sakarya Havzası
ile Karadeniz’e, Marmara’ya ve Batı Anadolu’ya, su bölümü hattını aştıktan sonra ise
Kızılırmak Havzası vasıtasıyla Samsun, Sinop, Sivas, Erzincan ve Erzurum’a hakim bir
lokasyonda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Böylece Sakarya Havzasıyla Karadeniz’e,
Porsuk Havzasıyla Mezopotamya’ya ve Batı Anadolu’ya ulaşmak mümkündür. Hattuşşaş gibi
Gordiyon da döneminin büyük ve önemli ticaret yolarının üzerinde kurulmuş ve gücünün
önemli bir kısmını bu ticari hareketten sağlamış şehirdir. Bir ova şehri olan Gordiyon,
Anadolu’nun çok önemli bir idare merkezi konumundaydı. Şehrin etrafına kazılan hendeklere
Sakarya Nehrinden sağlanan su doldurularak savunmaya uygun hale getirilmiştir. Ancak
günümüzde burası tamamen terk edilmiş ve geriye birkaç höyükten başka bir şey kalmamıştır.
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Batı Anadolu’da Klasik Çağ’da yani yaklaşık olarak M.Ö.8-9 asırlarında başlayan ve
daha sonra Roma İmparatorluğuna kadar gelen ve “Eyalet Sistemine” geçen bazı devletler
kurulmuştur. Bunlar arasında en önemlileri İyonya ve Lidya’dır. Lidya’nın merkezi Sard
(Sardes) Salihli ile Turgutlu arasında Bozdağların kuzey eteklerinde kurulmuştur. Sard, ilk
sikkenin (paranın) basıldığı yer olmasından da anlaşılacağı gibi, dünyanın ticaret ve servetinin
bulunduğu merkez durumunda idi. Paranın kullanılması dünya ticaret sisteminin temelinden
değişimine yol açan bir devrimdir niteliğindedir.
Yine Batı Anadolu’da bulunan önemli idari merkezlerinden biri de Milet’tir. Büyük
Menderes Nehrinin eski halicinin ucunda M.Ö.11-12.yy’da kurulan şehir 600 yıl boyunca
dünyanın siyasi ve ekonomik yazgısını belirlemiş bir idari merkezdi. Antik Milet ve Efes
şehirlerinin önem kazanması Coğrafi özelliklerden kaynaklandığı gibi, tarih sahnesinden
silinmeleri de yine aynı özelliklerden yani coğrafi olaylardan kaynaklanmıştır.
Şehirlerde toplanan kültürel fonksiyonlar içinde dini hizmetler eski dönemlerde
günümüzden olduğundan daha önemli olmakla birlikte yine de müftülükler vasıtasıyla
çevresindeki sahaya hizmet vermeye devam etmektedir. Ortaçağ Avrupasında çok yaygın olan,
günümüzde de etkisi az hissedilmekle birlikte hala bazı ülkelerde yaygın olan Piskoposluk ve
Metropolitik hizmetler de önemlidir. Bir dönem çok etkili olan ruhban sınıfının gücü, din ve
devlet işlerinde kendini daima hissettirmiştir. Kilise, aynı zamanda devleti de etkin bir şekilde
yöneten bir pozisyondaydı. Patrikler, papalar ve aşağıya doğru yayılan bu din esaslı kilise
teşkilatının etkisi hafiflemiş olsa bile günümüzde de hissedilmektedir.
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Uygulamalar
Şehirlerin sahip olduğu genel ve idari hizmetleri araştırınız.
Başkenti olma özelliğinin şehir açısından taşıdığı önemi araştırınız.
Şehirler kamu hizmetleri merkezi olmasının taşıdığı önemi araştırınız.
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Uygulama Soruları
Şehirlerin sahip olduğu genel ve idari hizmetleri nelerdir?
Başkenti olma özelliğinin şehir açısından taşıdığı önem nedir?
Şehirler kamu hizmetleri merkezi olmasının taşıdığı önem nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şehirlerin sahip olduğu genel ve idari hizmetler onların bazı durumlarda varlık nedeni
olarak da önem kazanmasına sebep olacağından önem taşımaktadır. Kuşkusuz idari hizmetlerin
en önemlisi devletin başkenti olma özelliğini taşımasıdır. Birçok şehrin devletin idari merkezi
olmadan önceki ve idari merkez olduktan sonraki gelişiminin büyük farklılıklar taşıdığı
bilinmektedir ve idari merkez olma niteliğini kazandıktan sonraki gelişimi öncesiyle
kıyaslanamayacak kadar görkemlidir. Hatta devletin idari merkezi olma niteliğini kaybeden
şehirlerin gelişme sürecinde önce duraksama daha sonra da gerilemenin olduğu da
bilinmektedir. Şehirler kamu hizmetleri merkezi olarak da varlıklarını ve gelişimlerini
sürdürebilme özelliğine sahiptir. İl merkezi veya İlçe merkezi konumunda bulunmak şehrin
gelişimi açısından olumlu katkı sağlamaktadır. Günümüzde önemleri zayıflamış ve azalmış,
olsa bile Müftülük, Piskoposluk ve Metropolitik gibi dini merkez statüsünde bulunmak
şehirlerin gelişimin olumlu etkilediğini de belirtmek gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1Şehirlerin genel fonksiyonlarından kastedilen, şehirlerdeki genel
hizmetlerdir.

Doğru

Yanlış

2-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, şehirlerdeki genel fonksiyonların kaç büyük grupta
toplandığı verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

1
4
5
2
3

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “İster üniter, ister federal yapıda olsun her devletin mutlaka
bir………….….bulunmaktadır.” ifadesindeki boşluğu tam ve doğru olarak tamamlamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

İli
Başkenti
İlçesi
Kazası
Şehri

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Selçuklu İmparatorluğunun idari taksimatında yer
almayan bir idari hizmet verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kaynağını dinden alan
Kaynağını ekonomiden alan
Kaynağını siyasetten alan
Kaynağını idareden alan
Kaynağını yöneticilerden alan

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, sadece önemli ilçe merkezlerinde bulunan adli
hizmetler birimi verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sulh hukuk mahkemeleri
Avukatlık büroları
Ağır ceza mahkemeleri
Savcılık makamı
Hakimler
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I-Eğitim
II-Sağlık
III-Kamu Hizmetleri
6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, şehirlerin merkezden çevreye doğru yayılan
hizmetler hizmetleri verilmiştir?
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I, II ve III

7İlin yöneticisi Vali, İlçe’nin Kaymakam, Bucak’ın ise maliye
bakanıdır.

Doğru

Yanlış

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, günümüzde ortadan kalkmış olmakla birlikte
İlkçağ ve Ortaçağ Hıristiyan devletlerinde önem kazanmış şehirlerden biri verilmiştir?
a) Turizm şehirleri
b) Sanayi şehirleri
c) Piskopos şehirleri
d) Liman şehirleri
e) Ortadoğu şehirleri

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, birkaç yüzyıl boyunca Hitit devletinin idare
merkezi olmuş Hattuşaş’ın kurulmuş olduğu lokasyon verilmiştir?
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a) Doğu, batı, ve kuzeyinden Akdeniz’e, güneyinden Mezopotamya’ya giden doğal
yolların kavşak noktası
b) Doğu, batı, ve kuzeyinden Sakarya vadisine, güneyinden Mezopotamya’ya giden
doğal yolların kavşak noktası
c) Doğu ve güneyinden Ege Deniz’ine, kuzeyinden Marmara Deniz’ine giden doğal
yolların kavşak noktası
d) Doğu, batı, ve kuzeyinden Karadeniz’e, güneyinden Mezopotamya’ya giden doğal
yolların kavşak noktası
e) Doğu, batı, ve kuzeyinden Kelkit vadisine, güneyinden İç Anadolu’ya giden doğal
yolların kavşak noktası

10Antik Milet ve Efes şehirlerinin önem kazanması Coğrafi özelliklerden Doğru
kaynaklandığı gibi, tarih sahnesinden silinmeleri de yine aynı
özelliklerden yani coğrafi olaylardan kaynaklanmıştır.

Yanlış

Cevaplar
1)D, 2)E, 3)B, 4)A, 5)C, 6)E, 7)Y, 8)C, 9)D, 10)D
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7. ŞEHİRLERİN KÜLTÜREL VE EKONOMİK FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.

Üniversite Hizmetleri
Diğer Hizmetler
Ekonomik Hizmetler
7.3.1. Tarımsal Hizmetler
7.3.2. Sanayi Hizmetleri
7.3.3. Ticaret ve Ulaşım Hizmetleri
7.3.3.1. Liman Hizmetleri
7.3.4. Sanayi Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şehirlerin Kültürel Ve Ekonomik Fonksiyonları nelerdir?
Üniversite Hizmetlerinin şehir üzerindeki etkisi nedir?
Kültür Hizmetlerin şehirsel yaşam tarzı üzerindeki etkisi nedir?
Ekonomik Hizmetlerin şehir hayatına etkileri nelerdir?
Sanayi Faaliyetlerinin şehir hayatına etkileri nelerdir?
Ticaret Ve Ulaşım Hizmetlerinin şehir hayatına etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şehirlerin Kültürel Ve
Ekonomik Fonksiyonları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İdari
hizmetlerden Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
sonra II. büyük grupta ele verilen
ve
ders
almamız gereken fonksiyon slaytlarının
videolarının çalışılması.
şehirlerin
Kültürel
Hizmetlerdir. Bu grupta yer
alan şehirlerin kültürel hayat
açısından önemleri.

Üniversite Hizmetleri

Günümüzde birçok şehir
üniversite
ile
önem
kazanmakta ve üniversite
şehri olarak ön plana çıktığı
kavranmaktadır.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Kültür Hizmetleri

Dini Hizmetler, YayıncılıkMatbaacılık hizmetleri, Sanat
Faaliyetleri (Tiyatro, Konser,
Sergi,
Film),
Sportif
Faaliyetler
(Futbol,
Basketbol)
ve
Eğitim
Hizmetlerinin (Üniversite ve
Yüksekokul)
bu grubta
değerlendirildiği.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Ekonomik Hizmetler

Tarımsal
Faaliyetlerdir, Ticaret ve
Ulaşım Hizmetleri ile liman
hizmetleri gibi faaliyetler
Umumi
Fonksiyonların
üçüncü büyük grubunu
oluşturan
Ekonomik
Hizmetler ve Fonksiyonlar
arasında değerlendirildiği.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Sanayi Faaliyetleri

Ekonomik
Hizmetler Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
grubunun
içinde
geniş verilen
slaytlarının
ve
ders
anlamda Sanayi Faaliyetleri
videolarının çalışılması.
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de yer almaktadır. Bu grupta
yer alan faaliyetleri de kendi
aralarında pek çok alt gruba
ayrılabileceği.
Ticaret Ve Ulaşım
Hizmetleri

Ekonomik hizmetler içinde
değerlendirilen Ticaret ve
Ulaşım Hizmetlerinin şehrin
gelişimi üzerindeki etkisinin
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
Şehir
Ekonomi
Ticaret
Sanayi
Ulaşım
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Giriş
İdari hizmetlerden sonra II. büyük grupta ele almamız gereken fonksiyon Kültürel
Hizmetlerdir. Kolayca tahmin edilebileceği gibi bu grupta yer alan şehirler, kültürel hizmetler
açısından önem kazanmış merkezlerdir.

7.1. Üniversite Hizmetleri
Kültürel hizmetler arasında ilk akla gelen ve üzerinde ilk olarak durulması gereken
üniversite ve çeşitli yüksek okullarla ilgili hizmetlerdir. Kültürel Hizmetler bakımından önemli
olan diğer bir fonksiyon Üniversite Hizmetleridir. Günümüzde birçok şehir üniversite ile önem
kazanmakta ve üniversite şehri olarak ön plana çıkmaktadır. Oxford, Cambridge, Marveurg,
Göttingen, Münster, Lund, Harvard, Yale ve Detroit dünyaca tanınmış üniversite şehirleridir.
Batıda üniversite eğitimi bir hayat tarzı olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye’de olduğu gibi bütün dünyada üniversiteler, genel olarak şehirlerde
bulunmaktadır. Bugün kuruluş tarihi çok eskiye inen, köklü ve büyük üniversiteler hemen
hemen daima eski şehirlerde ortaya çıkmıştır. Batı dünyasındaki üniversitelerin tarzı
Türkiye’dekilerden farklıdır. Türkiye’nin en büyük üniversitesi İstanbul Üniversitesidir ve
Türkiye’nin en büyük şehrinde bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi gibi önemli üniversitelerin büyük şehirlerde kurulmuş olması dikkatli çekmektedir.
Buna karşılık Batı Dünyasında üniversite ve yüksek okullar ile ilgili özellikler ülkemizden
farklıdır. Örneğin İngiltere’de Londra’da Oxford ve Cambridge üniversiteleri köklü ve büyük
üniversitelerdir. ABD’nin köklü ve büyük üniversiteleri Harward, Yale ve M.L.T. gibi
üniversiteleri şehirlerin merkezinde değil, şehir dışındadır. Bu durum Almanya’daki
üniversiteler için de geçerlidir. Bonn’da da, Berlin’de de büyük üniversiteler vardır. Bayern
eyaletinin merkezi durumundaki Münih’te de üniversiteler vardır. Ancak büyük ve köklü
üniversiteler küçük şehir merkezlerinde bulunmaktadır. Göttingen, Marburg, Münster, Aachen
gibi. Münster önemli bir teknik üniversite iken, Aachen Üniversitesi Jeolojide bir numaradır.

7.2. Diğer Hizmetler
Kültür Hizmetleri şehirlerdeki genel hizmetler arasında ikinci büyük grubu oluşturur.
Dini Hizmetler, Yayıncılık-Matbaacılık hizmetleri, Sanat Faaliyetleri (Tiyatro, Konser, Sergi,
Film), Sportif Faaliyetler (Futbol, Basketbol) ve Eğitim Hizmetleri (Üniversite ve Yüksekokul)
bu grubta değerlendirilmektedir.
Özellikle şehirlerde ve büyük şehirlerde toplanan ve önem kazanan gazete, dergi ve
kitapların basım ve yayın hizmetleri şehirlerin üstlendikleri önemli fonksiyonlardan biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde teknolojinin çok gelişmiş olmasına rağmen son 20-30 yıl
öncesine kadar tirajı yüksek gazeteler ülkelerin beli merkezlerinde basılıp, yayınlanmakta idi.
Örneğin ülkemizde; Ankara’da Ulus; İstanbul’da Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman,
Sabah; İzmir’de Yeni Asır tirajları yüksek ve özellikle İstanbul’dakiler bütün Türkiye’ye
buradan dağıtılan gazeteler durumunda idi. Ancak günümüzde durum değişmiştir. Özellikle
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İstanbul’da basılan büyük tirajlı gazeteler Adana, İzmir, Ankara, Trabzon, Erzurum ve benzeri
büyük ve bölgelere göre merkezi durumda olan şehirlerde aynı anda basılmakta ve
dağıtılmaktadır. Gazetelerle ilgili kültür hizmetlerinde dikkati çeken en önemli özellik tirajı
düşük yerel gazetelerdir ve Türkiye bu bakımdan çok çeşitli örneklere sahiptir. Kasabalarda,
küçük şehirlerde basılan yerel gazeteler mahalli ihtiyaçlara ve haberlere daha önem vermekte
böylece yerel, kültürel hizmetlere cevap vermektedir. Bunların hangi merkezlerde basıldığı ve
nerelere kadar gönderildiği, sahada yapılacak uzun süreli anketlerle saptanarak o şehrin kültürel
hizmetler bakımından nerelere kadar uzandığı araştırılmalıdır. Çeşitli batı ülkelerinde bu amaca
yönelik yapılan çalışmalar Şehir Coğrafyası açısından çok ilgi çekici sonuçlara ulaşılmasına
vesile olmuştur.

7.3. Ekonomik Hizmetler
Umumi Fonksiyonların üçüncü büyük grubunu Ekonomik Hizmetler ve Fonksiyonlar
oluşturmaktadır. Ekonomik hizmetler kendi aralarında birkaç bölümü ayrılırlar.

7.3.1. Tarımsal Hizmetler
Şehirlerdeki ekonomik hizmetler arasında iktisadi yönden dünyada en yaygın olanı
Tarımsal Faaliyetlerdir. Ziraat, şehirsel bir fonksiyon olmamakla birlikte özellikle gelişmekte
olan veya geri kalmış ülkelerin şehirlerinde tarım hala önemli bir ekonomik faaliyet olarak göze
çarpmaktadır. Bu gibi ülkelerde özellikle tarımsal ürünlerin toplandığı, kendi aralarında
sınıflandırıldığı ve daha büyük merkezlere gönderildiği şehirler de çoktur. Bu şehirler tarıma
uygun alanlarda 20-25 köyün genellikle merkezi bir konumunda, tarım hizmetleri bakımından
önem kazanmış, nüfus sayısı az ve çoğu kasaba olarak nitelendirebileceğimiz merkezler
durumundadır ve yaygın hizmet tarıma yöneliktir. Çevresindeki köylere kredi sağlanması,
tarımsal ekipman ve zirai mücadele malzemelerinin sağlanması ve çevrede yetiştirilen ürünlerin
daha büyük merkezlere gönderilmeden önce toplandığı yerler bulunmaktadır. Bu tür tarımsal
şehirlere Ortadoğu’da, Uzakdoğu’da ve Akdeniz Dünyasında sıkça rastlanmaktadır.
Ekonomik hizmetlerin fonksiyonları arasında ele alınabilecek üçüncü alt tip; tarım
hizmetleri ve bu hizmetlere bağlı olarak ortaya çıkan, gelişen tarım şehirleridir. ziraat şehirleri
kalabalık nüfus barındırmazlar. Çevresindeki tarım alanlarından gelen ürünün toplandığı ve
başka merkezlere nakledildiği merkezlerdir. Bu merkezlerde çevredeki ziraat alanlarında
kullanılan araçlara ve ekipmana servis hizmeti veren fonksiyonlar da bulunur. Daha çok
tarımsal faaliyetlerde kullanılan araç ve gereçlerin bakımlarını, onarımlarını yapan merkezler
durumundadır.

7.3.2. Sanayi Hizmetleri
Ekonomik Hizmetler grubunun içinde geniş anlamda Sanayi Faaliyetleri de yer
almaktadır. Bu grubta yer alan faaliyetleri de kendi aralarında pek çok alt gruba ayırmak
mümkündür. Örneğin belli bir yerdeki bir madenin çıkartılmasına yönelik ortaya çıkan şehirler.
ABD’nin Kuzey Appalach bölgesindeki Pitsburg şehri taşkömürü havzalarının üzerindeki veya
yakınında kurulan şehirlere iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bu tip sanayi hizmetleri veren şehirler
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bir yerde hızla geliştiği gibi, şehir hayatı ve kaderi üzerinde kurulduğu madenin rezervi ile çok
yakından ilgilidir. Maden biter veya daha derinlere doğru inmesi sonucunda çıkartılmasının
ekonomik olmaması durumunda şehir, varlığını sürdürmede zorlanır, hatta ortadan kalkabilir.
Zonguldak’ta kazılan kömür tabakaları incelmekte, devamlılığını kaybetmekte ve buna bağlı
olarak da üretim maliyetleri artmaktadır. Bir süre sonra kömür üretiminin devam edip,
etmeyeceği sorgulanır duruma geldiğinde, dolaylı olarak şehir bundan ciddi anlamda
etkilenecektir.
Sanayi hizmetleri içinde diğer bir faaliyeti de Çeşitli Sanayi Kolları oluşturmaktadır.
Örneğin otomotiv sanayi, kimya sanayi, ağır demir-çelik sanayi, hafif metal sanayi, beyaz eşya
sanayi, elektronik ve bilgisayar sanayi ile ilgili kolların önem kazandığı hizmetler ve şehirler
ister madencilik, ister bu tip sanayii şehirlerinde genellikle şehirler daha düzgün, şehir hayatı
ise daha disiplinlidir. Aktif nüfus oranı daima yüksektir. Yerleşme planlıdır ve genellikle büyük
sanayii kollarının lojmanlarına sıkça rastlanır.

7.3.3. Ticaret ve Ulaşım Hizmetleri
Ekonomik hizmetler içindeki diğer büyük grubu Ticaret ve Ulaşım Hizmetleri
oluşturmaktadır. Ticaret diğer ekonomik hizmetlerle birlikte doğmuş ve gelişmiş eski bir
faaliyettir. Küçük ölçekli ticaret merkezleri yanısıra bugün dünyada bazı ürünlerin dünyaya
pazarlanmasını ve yayılmasını yönlendiren önemli ticaret merkezleri de bulunmaktadır.
Örneğin dünya fındık ticaretinin merkezi Hamburg, dünya çay ticaretinin merkezi ise
Londra’dır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Hong-Kong, Singapur gibi şehirler dünya
ticaretinde önemli bazı ürünlerin merkezleri konumundadır. Ticaret şehirleri söz konusu
olduğunda Orta Asya Türk Dünyasında yaygın olan ve Büyük Selçuklu, Anadolu Selçukluları
ile Anadolu ve Türkiye çevresine yayılan bir lonca sisteminden söz etmek gerekmektedir. Bu
sistem ticarette genellikle rekabeti engelleyen ve ürünün kalitesini devamlı yükseltmeye ve
yüksek tutmaya yönelik bir tarzdır.

7.3.3.1. Liman Hizmetleri
Ticaret bir anlamda ulaşımın ön koşulu olarak da değerlendirilebilir. Herhangi bir yerde
bir ticari faaliyet bulunuyorsa o yerde mutlaka bir ulaşım hizmeti de vardır. Çünkü mal almak
veya satmak her şeyden önce ulaştırmak ile gerçekleşir. Bugün büyük ticaret merkezleri aynı
zamanda önemli ulaşım merkezleridir. Dünyada ticareti konu alan mallar esas olarak deniz
yoluyla taşınmaktadır. Buna bağlı olarak büyük limanlar ticaret sonucu el değiştiren malların
deniz ve kara yoluyla nakledildiği kavşak noktalarıdır. Bu noktalar deniz ulaşımının bittiği,
kara ulaşımının başladığı veya başka bir deyişle kara ve deniz taşımacılığının kesiştiği
merkezler konumundadır. Londra, Hamburg, Amsterdam, Anvers, Marsilya, Le Havre ve New
York dünya ticaretine konu olan malların önemli transfer yerleri, çok önemli ticaret şehirleridir.
Örneğin New York limanına ortalama her 5 dakikada bir transatlantik yanaşır veya limandan
ayrılmaktadır.
Bu liman şehirleri hinterlandlarına da bağlı olarak sınıflara ayrılmalıdır. Bazı liman
şehirleri yöresel veya bölgesel niteliktedir. Bazıları ulusaldır yani ait olduğu ülkenin liman şehri
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durumundadır ve o devlete ait malların transferini sağlar. Bazıları ise uluslararasıdır. Dünyanın
çeşitli yerlerinden gelen malların toplandığı ve yine dünyanın çeşitli yerlerine gönderildiği
merkezler konumundadır. Örneğin İzmir esas olarak ulusal bir limandır. Batı Anadolu’da
yetişen pek çok ürünün toplandığı ve gönderildiği bir liman özelliğini taşımaktadır. İstanbul ise
uluslararası liman karakterindedir. İstanbul’a dünyanın birçok yerinden mal gelir ve yine
dünyanın bir çok yerine mal gönderilir.

7.3.4. Sanayi Hizmetleri
İkinci alt grupta toplanabilecek olan ticaret hizmetleri sanayi ile ilgili olanıdır.
1770’lerde gerçekleştirilen sanayi devriminden sonra yeryüzünün çeşitli bölgelerinde sanayi
şehirleri ortaya çıkmıştır. Büyük sanayi devrimiyle beraber fabrika tipi sanayi faaliyetinin
başlaması, kırlardan bazı şehirlere doğru iç göçler ortaya çıkartmış ve nüfus hareketi 19. ve 20.
yy’ın son çeyreğine kadar (1970’lere kadar) artarak devam etmiştir. Böylece bazı şehirler
kalabalıklaşmış ve sanayi şehri karakterini kazanmıştır.
Sanayi şehirlerini de kendi aralarında iki alt tipe ayırmak mümkündür. Bazı sanayi
şehirleri vardır ki, temel olarak tek sanayi kolu yaygındır. Örneğin dokuma sanayi, otomotiv
sanayi, kimya sanayi gibi. Bazı sanayi şehirleri ise çok çeşitli (Gıda sanayinden elektronik
sanayine kadar) sanayi kollarını barındırmaktadır. Sanayi şehirlerini geniş anlamda
düşündüğümüzde bir maden havzasının yanında-yakınında kurulmuş olan maden şehirlerini de
bu sınıfa katmak mümkündür. Örneğin petrol şehirleri (Batman) ve kömür şehirleri
(Zonguldak). Bu tip maden şehirlerine “Mantar Şehir” adı da verilmektedir. Bu şehirler mantar
gibi birdenbire kurulur, hızla kalabalıklaşır ve maden rezervi tükendiği veya ekonomik olma
özelliğini kaybettiği anda şehir boşalmaya başlar hatta terk edildiği bile olur.
İşte bu faaliyetlerin tümüne birden şehirsel fonksiyonlar adı verilmektedir. Belirtilen
şehirsel fonksiyonlardan bazen yalnızca biri dahi o yerleşmeye şehir özelliği kazandırabilir.
Bunun en çarpıcı örnekleri Vatikan ve Mekke şehirleridir. Bu şehirlerdeki dini hizmetlerin
varlığı yerleşmeye şehir özelliğini kazandırmaktadır. Batman ve Raman gibi yerleşmeler petrol
bulunmasıyla şehirleşmiştir.
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Uygulamalar
Şehirler varlıklarını ve gelişimleri üzerinde ekonomik ve kültürel fonksiyonlarını
araştırınız.
Şehir, tek bir fonksiyona bağlı olarak gelişebilir mi? araştırınız.
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Uygulama Soruları
Şehirler varlıklarını ve gelişimleri üzerinde ekonomik ve kültürel fonksiyonlarını açıklayınız.
Şehir, tek bir fonksiyona bağlı olarak gelişebilir mi? açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şehirler varlıklarını ve gelişimlerini sahip oldukları çeşitli ekonomik ve kültürel
fonksiyonları sayesinde kazandığı gibi, bu fonksiyonlarını yerine getirememe veya yapma
olanağının ortadan kalkmasıyla zayıflamakta hatta ortadan kalkmaktadırlar. Şehir, bazı
durumlarda tek bir fonksiyona bağlı olarak gelişmekte hatta dünya ölçeğinde önemli bir şehir
haline gelebilmektedir. Bu tarz şehirlere gösterilebilecek en iyi örnekler arasında Mekke,
Medine ve Vatikan yer almaktadır. Benzer şekilde kültür fonksiyonu içinde
değerlendirilebilecek üniversite şehirleri, ekonomik fonksiyon içine yer alan tarım şehirleri
veya liman şehirleri gibi tek bir fonksiyona bağlı olarak gelişmiş şehirler de bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde küresel ölçekte üniversite şehri olarak ön plana çıkan
şehirlerden biri verilmiştir?
a) Bombay
b) Cannes
c) Seul
d) Oxford
e) Kahire
2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi şehirlerdeki genel hizmetler arasında ikinci büyük grubu
oluşturan Kültür Hizmetlerinden biri değildir?
a)Ticaret Hizmetleri
b) Dini Hizmetler
c) Sanat Faaliyetleri
d) Sportif Faaliyetler
e) Eğitim Hizmetleri

3Şehirlerdeki Umumi Fonksiyonların üçüncü büyük grubunu
Ekonomik Hizmetler ve Fonksiyonlar oluşturmaktadır.

DOĞRU

YANLIŞ

4-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarımsal şehirlere sıkça rastlanan bölgelerden biri
verilmiştir?
a) Batı Avrupa
b) Güney Amerika
c) Kuzey Amerika
d) Kuzeybatı Avrupa
e) Ortadoğu

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Ticaret şehirleri söz konusu olduğunda Orta Asya Türk

Dünyasında yaygın olan ve Büyük Selçuklu, Anadolu Selçukluları ile Anadolu ve Türkiye
çevresine yayılan bir………………....sisteminden söz etmek gerekmektedir.” ifadesini tam ve
doğru olarak tamamlamaktadır?
a) İdare
b) Kaplıca
c) Lonca
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d) Din
e) Kâr

6Özellikle şehirlerde ve büyük şehirlerde toplanan ve önem kazanan
gazete, dergi ve kitapların basım ve yayın hizmetleri şehirlerin
üstlendikleri önemli fonksiyonlardan biri olarak karşımıza
çıkmaktadır.

DOĞRU

YANLIŞ

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kasabalarda, küçük şehirlerde basılan yerel
gazetelerin önemini ortaya koyan özelliklerinden biri verilmiştir?
a) Şehrin ekonomik hizmetler bakımından etki bölgesinin saptanması
b) Şehrin tarım hizmetleri bakımından etki bölgesinin saptanması
c) Şehrin ulaşım hizmetler bakımından etki bölgesinin saptanması
d) Şehrin eğitim hizmetleri bakımından etki bölgesinin saptanması
e) Şehrin kültürel hizmetler bakımından etki bölgesinin saptanması

I-20-25 köyün genellikle merkezi bir konumunda,
II-Tarım hizmetleri bakımından önem kazanmış,
III-Nüfus sayısı az
8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Tarımsal Şehir” özellikleri doğru olarak
verilmiştir?
a) Sadece II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) Sadece I
e) I ve II
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9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Dünyada ticareti konu alan malların esas olarak
taşındığı ulaşım yolu verilmiştir?
a) Deniz
b) Kara
c) Hava
d) Demiryolu
e) Kara ve Hava

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde maden şehirlerinin özelliklerinden biri
verilmiştir?
a) Geniş alana yayılması
b) Hızla kalabalıklaşması
c) Kültürel faaliyetlerin gelişmiş olması
d) Kadın nüfusun fazla olması
e) Eğitim düzeyinin yüksek olması

Cevaplar
1)D, 2)A, 3)D, 4)E, 5)C, 6)D, 7)E, 8)C, 9)A, 10)B
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8. ŞEHİRLERİN ORTAYA ÇIKIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1.İnsanlar Sedanter Hayata Geçişi Ve Üreticiliğe Başlamasıyla Şehirleşmenin
Gelişimi
8.1.1. Neolitik Dönemde Şehirleşmenin Gelişimi
8.1.2. Eski Yunan Uygarlığı Dönemine Şehirleşme
8.1. 3. İlk Çağ’da Şehirleşmenin Gelişimi
8.1.4. Ortaçağ’da Şehirleşme
8.1.5. Sanayi Devrimi Sürecinde Şehirleşme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şehirlerin Ortaya Çıkışını inceleyiniz
İnsanlar Sedanter Hayata Geçişi Ve Üreticiliğe Başlamasıyla Şehirleşmenin Gelişimi
Orta Doğu Ve Civarında Şehirleşmenin Gelişim sürecini inleyiniz
Uzak Doğu’da Şehirleşmenin Gelişim sürecini inleyiniz
Orta Amerika’da Şehirleşmenin Gelişim sürecini inleyiniz
Eski Yunan Uygarlığı Döneminde Şehirleşmenin Gelişim sürecini inleyiniz
İlk Çağ’da Şehirleşmenin Gelişim sürecini inleyiniz
Ortaçağ’da Şehirleşmenin Gelişim sürecini inleyiniz
Sanayi Devrimi Sürecinde Şehirleşme sürecini inleyiniz
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şehirlerin Ortaya Çıkışı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İlk üreticiliğe Würn sonu Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Flander
başında
yani verilen
ve
ders
günümüzden 10-12 bin yıl slaytlarının
videolarının çalışılması.
önce başlamış oluyorlardı.
Bu Paleolitik (yontma taş)
devrinin bitip, Neolitik (cilalı
taş) ’in başladığı devirdir. Bu
dönemde yeryüzünde ilk
yerleşmeler ve ilk şehirlerin
de
kurulduğu
zaman
diliminin kavranması.

Neolitik
Dönemde Kurak bölgelerdeki büyük
Şehirleşmenin Gelişimi
nehirlerin
kenarlarındaki
ovalarda daha bol ve devamlı
ürün yetiştirmek için sulama
tekniğini geliştiren insanların
süreç içinde ilk yerleşmelerin
ve ilk şehirlerin ortaya çıkış
sürecinin anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Eski
Yunan
Uygarlığı Eski
Yunan
Uygarlığı
Dönemine Şehirleşme
döneminde
ticari
faaliyetlerin
gelişmesi
şehirleşmenin yaygınlaşması
üzerinde nasıl olumlu etki
yaptığı.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

İlk Çağ’da Şehirleşmenin Ekonomik yaşamın temeli
Gelişimi
ticari
ilişkilerden
çok
tarımsal faaliyetlere bağlı
olasına rağmen İlk Çağ
boyunca şehir hayatı ve
şehirlerin kurulması devam
ettiğinin kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Ortaçağ’da Şehirleşme

Ortaçağ başlarında Orta Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Doğu şehirleri, sonlarına verilen
slaytlarının
ve
ders
doğru ise Avrupa şehirlerinin
videolarının çalışılması.
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belirgin bir gelişme içinde
sürecine sahip olduğunun
anlaşılması.
Sanayi Devrimi Sürecinde Bu dönemde sömürgecilik
Şehirleşme
hareketlerinin ortaya çıkışı
ve
sanayi
devriminin
etkilerinin
şehir
ve
şehirleşme
açısından
öneminin kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
İlk şehirler
İlk Çağ Şehirleri
Ortaçağ Şehirleri
Sanayi Devrimi
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Giriş
Dünya, güneş sistemi üzerinde bir gezegendir ve güneşten kopan akkor halde bir
parçanın soğuması sonucunda oluşmuştur. Dünyanın soğuması ve soğuyan dış kabuğun yani
litosferin sertleşmesi, katılaşması, çukur kısımlarının deniz ve göllerle dolması günümüze kadar
bazı kaynaklara göre 1, bazılarına göre 1,5 ve bazı kaynaklara göre ise 2,5 milyar yıl geçmiştir.
Dünyada canlıların ilk yaşadığı dönemden günümüze kadar 5 jeolojik zaman mevcuttur.
Bunlar; 1-İlkel zaman, 2-Birinci zaman yani Paleozoik, 3-İkinci zaman Mesozoik, 4-Üçüncü
zaman Senozoik veya Tersiyer, 5-Dördüncü zaman Pleistosen veya İnsan Çağı denilen
zamanlar olarak ifade edilebilir. Bunlar arasında en kısası ve yenisi 4. zaman Kuaterner’dir ki,
bu da günümüzden yaklaşık olarak 2 milyon yıl önce başlamıştır.
Dördüncü zaman yani insan çağı dünyanın 5. zamanı içinde en kısa ve en yeni olanıdır.
Bazı araştırıcılara göre 1 milyon yıl, bazılarına göre 1,5 milyon yıl, bazılarına göre de 2 milyon
yıl kadar bir süreyi ihtiva etmektedir. Bu zamana “Buzul Zamanı” da denilmektedir. 4. Jeolojik
Zamanda glasyel devreler olarak bilinen buzul dönemlerini birbirinden ayıran buzul arası
dönemler bulunmaktadır. Buzul dönemlerinde iklim soğumuş, sıcaklıklar düşmüş, yağış
fazlalaşmış, buzullar kalınlaşmış ve genişlemiş, kutup enlemlerinden daha aşağı enlemlere
doğru inmiş mesela son buzul döneminde kıta buzulları Avrasya’da 50° enlemine kadar
inmiştir. Aynı şekilde bugün yüksek dağlarda 2000 m üzerinde ufak buzullar halinde veya
sirklerin içinden dışarıya taşmayan buzullar, dağların yüksek kısımlarından aşağıya doğru
sarkmış bulunmaktadır.
4. Jeolojik Zamanda 4 büyük buzul devri yaşanmıştır. Bunlar eskiden yeniye doğru
olmak üzere; Günz, Mindel, Riss ve Würn olarak sıralanmaktadır.
Buzul dönemlerinde yani nemli ve soğuk dönemlerde buzullar güneye doğru 50° enlemi
yakınına kadar inmektedir. Günümüzde kutup bölgesi 80° kuzey enleminden başlamaktadır ve
60° kuzey enlemine kadar tarım mümkün, buzul döneminde ise 50° kuzey enlemine kadar
buzullar yer almaktadır. Onun güneyinde alpin formasyonlar, Tundra-Tayga kuşağı, en
güneyinde orman kuşağı ve buğday, arpa, çayır kuşağı şeklinde güneye doğru inmektedir. 3035° kuzey enlemleri arası ılıman iklim kuşağı iklim özelliklerine benzer dolayısıyla insanların
yaşamasına en elverişli kuşak bu kuşaktır.
Son buzul çağı yani Würn’de yine buzullar kuzey yarım kürede aşağı enlemlere doğru
inmiş, 30-35° kuzey enlemleri arası ılıman kuşak olup, insanlar kalabalık ve yoğun bir şekilde
burada dolaşmışlardır. Bu kuşakta günümüzden 10-12 bin yıl önce bazı değişiklikler olmaya
başladı. İklim ısınır ve kuraklaşırken, insanlar Nil nehri, Dicle, Fırat, İndus, Sarı ırmak ve Mavi
ırmak gibi büyük ve bol su taşıyan akarsuların kenarlarındaki ovalarda kuraklık nedeniyle
toplanma zorunda kalmakta ve bu arada bu su boyu ovalarında önemli bir olay
gerçekleşmekteydi. Yemek için topladıkları tohumların bir kısmının toprağa karıştığında
çimlendiğini, filizlendiğini ve yedikleri tohumlara benzeyen bitkilerin oluştuğunu gözlüyorlar
ve o oluşan tohumlara benzer tohumları alarak yiyiyorlar. Bu kez insanlar hayatlarında ilk kez
lezzetle yedikleri tohumları ufak bir sopa/dal parçasıyla taşkın ovalarda gevşek toprağı
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kabartarak gömüyorlardı. Bu tarımın başlangıcından başka bir şey değildir. İlk üreticiliğe Würn
sonu Flander başında yani günümüzden 10-12 bin yıl önce başlamış oluyorlardı. Bu durum
insanın suni ateşi kullanmaya başlamasından sonra keşfettiği en önemli buluştur. Böylece insan,
göçebe bir hayat sürmekten, taze ot peşinde dolaşmaktan, taze meyve bulmak için hareket
etmekten, yabani hayvanları avlayabilmek için peşlerinde dolaşmaktan kurtulmuş oluyor ve ilk
defa belli bir yere, toprağa bağlanıyor, yani sedanter hale, yerleşik hale geçiyor ve insan
hayatında ilk defa bir yerde oturarak, istediği kadar gıda maddesini yetiştirebilme tekniğine
kavuşuyordu. İnsanlık tarihinde ilk defa beslenme açısından endişe hissetmeden belli yerde ilk
üreticiliğe geçiyordu. Bu Paleolitik (yontma taş) devrinin bitip, Neolitik (cilalı taş) ’in başladığı
devirdir. Bu dönemde yeryüzünde ilk yerleşmeler ve ilk şehirler de kuruluyor.

8.1. İnsanlar Sedanter Hayata Geçişi Ve Üreticiliğe Başlamasıyla
Şehirleşmenin Gelişimi
8.1.1. Neolitik Dönemde Şehirleşmenin Gelişimi
İnsanlar beşer tarihinde ilk defa belirli bir noktada yerleşmeye, dolayısıyla adeta toprağa
kök salmaya başlamıştır. Bu Paleolitik sonu neolitiğin başında yani günümüzden 13 000 yıl
önce olmuştur. Bu dönemde dünya nüfusu yaklaşık 5 milyon civarındadır ve yaş ortalaması da
23’tür. Hayat istikrar kazandığı gibi insanlar daha rahat bir hayat sürerken, kendilerini dış
etkilerden koruyan ortamlarda yani meskenlerinde yaşamaya başlıyorlar. Beslenme
alışkanlıkları da değişen insanlar ilk kez yıllık ihtiyaçları kadar besin üretmeye başlıyorlar.
Hatta ihtiyaçlarından daha fazla ürettikleri de oluyordu. Bu durumda ihtiyaç fazlasını başka
insanlara vererek ve karşılığında da başka mallar alarak ilk tarımsal faaliyetin ilk ticari
ilişkilerin kurulmasına yol açtığı tahmin edilmektedir. Tarımsal üretimi gerçekleştirebilmek
için de ihtiyaç duydukları malzemelerin üretimi ilk sanayi hareketini başlamış bulunuyordu.
Kurak bölgelerdeki büyük nehirlerin kenarlarındaki ovalarda daha bol ve devamlı ürün
yetiştirmek için sulama tekniğini geliştiriyorlar. Sonuçta sulara hakimiyet fikri oluşmaya
başlıyor ve suyun dağıtımı önemli bir teknik ve toplumsal organizasyon şeklini almış
bulunuyordu. Belirli zamanlarda, belirli miktardaki suyu, belirli yerlere dağıtmak için insanlar
kendilerine belirli bir idareci zümre seçmişlerdir. Böylece toplumda ilk kez farklı sınıflar
ayrışmaya başlıyordu. Böylece su kanallarını daima açık tutan, tıkanmalarını engelleyen ve
suyu dağıtan, setleri tamir eden, onların başkaları tarafından yıkılmasını engelleyen bir sınıf
ortaya çıkmış bulunuyordu. O yerleşmenin çevresindeki kurak yerleşmelerde, hâlâ göçebe
hayat süren ve sık sık meskûn yere baskınlar düzenleyen kişilerden koruyacak bir asker sınıfı
çok geçmeden ortaya çıkmıştır. Bir yerleşmede yetiştirilen ürün ihtiyaçtan fazla olduğu için
toplumda bazı insanlar bu hizmetlere yönelmeye başlıyor. Hatta bazıları da eğitim sahasına
yönelmişlerdir. Bütün bu gelişmelere bağlı olarak, M.Ö.4000 yıllarında şehirsel hayatın ortaya
çıktığı ve yazının bulunması insanlık tarihinin çok önemli iki gelişmesi şeklinde
değerlendirilmektedir.
Şehirlerin ortaya çıkışıyla birlikte insanların sosyal hayatları olduğu kadar ekonomik
yaşamlarının da derinden etkilendiği bilinmektedir. Şehirde yaşayanlar aralarında sıkı bir
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işbirliği ve güçlü bir organizasyon kurmuşlar, tarım dışında yeni meslekler ortaya çıktığı gibi
uzmanlaşmaya bağlı olarak sosyal sınıflar meydana gelmiştir. Bu kültürel ve sosyal değişim ise
coğrafi çevrenin değişimini hızlandırıcı bir rol oynamıştır. Böylece şehir hayatı bir yandan yeni
kurumların ortaya çıkmasına neden olurken, diğer yandan karışık sosyal ünitenin varlığına da
neden olduğu söylenebilir.
Tekerleğin icadı gibi ilk keşifler, çeşitli madenleri bulmak için farklı elementleri
birbirine karıştırarak, eriterek gerçekleştirilen keşifler, yani kimyanın ilk temelleri, tarihin,
tıbbın, astronominin, matematiğin ilk temelleri atılmış oluyordu ki, günümüzdeki uygarlığın ilk
temellerinin daha o dönemlerde atıldığı ileri sürülebilir.
En eski şehirlerin ortaya çıkışı M.Ö.6000-5000 yılları arasına tarihlendirilmesine
rağmen, özellikle eski Mısır tarihi uzmanları gerçek anlamda şehirlerin ortaya çıkmasından
önce yaklaşık olarak 2000 yıl uygarlığın gelişmesi gerektiğine vurgu yapmaktadırlar.
Şehirlerin yeryüzüne çıktığı ilk yerler Orta Doğu ve civarında, özellikle de Irak, Mısır
ve Pakistan’ın çeşitli bölgelerindeki büyük nehirlerin taşkın ovalarında yer aldıkları
bilinmektedir. Nil vadisi, Fırat ve Dicle nehirleri ile İndus nehrinin meydana getirdiği ovalar,
sulamalı ve modern tarım yöntemlerinin kullanılmasıyla, yeryüzünün ilk şehirlerinin ortaya
çıktığı bölgeler olmalarına imkan tanımıştır. Eski Mısır’ın ilk şehirleri Nil vadisindeki
Aphroditopolis, Hierakonpolis, El-Gize, Abu Sir, Sakkara, Teb ve Luksor; İndus vadisinde
günümüzdeki kıyı çizgisinden 700 km içeride kalan Mohenco-daro ve Harappa; Ganj Nehri
vadisindeki Patiliputra; Mezopotamya bölgesinde Fırat ve Dicle nehirlerinin kenarlarında kalan
sahalarda Ur, Uruk, Lagash, Erech, Eridu, Ubaid iç kısımlarda ise Nippur, Umma, Kish, Susa,
kuzeyde Asur, Kalah (Nimrud), Ninive, Dur Şarrukin ve daha sonraları Babil bu devrin önemli
şehirlerine örnek olarak gösterilebilirler.
Şehirleşmeye neden olan süreçlerin benzer özellikler taşıdığı Uzak Doğu’da özellikle
Çin’de Hoang-ho (Sarıırmak) nehri üzerinde Anyang şehri; Türkistan’ın Amu Derya (Ceyhun)
ve Siri Derya (Seyhun) nehirleri vadisinde Semerkant, Buhara, Taşkent gibi kuruluş tarihleri
eskiye şehirlere rastlanmaktadır.
Orta Amerika’da Guatemala’da Copan, Quirigua ve Palenque şehirleri kuruluş tarihi
en eskiye inen şehirler olarak dikkat çekerler.
Böylece şehirler köken olarak polifitiktir. Birbirleriyle hiçbir ilişkisi olmadan Eski
Dünya ile Yeni Dünyada ve Eski Dünyada da birbirinden çok uzak bölgelerde belirli coğrafi
şartların gerçekleştiği bölgelerde ortaya çıkmışlardır.
Yeryüzünde Mısır ve Mezopotamya’da ilk şehirlerin ortaya çıkışı siyasi durum üzerinde
de etkili olduğu ve böylece ilk imparatorlukların ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir.
Herhangi bir bölgede bir merkeze bağlı diğer şehirlerin kurulması ve bu şehirlerin varlığına
bağlı olarak çevrenin siyasi ve ekonomik olarak imparatorluğa bağlı bölgeler olarak
değerlendirilmesi şehirlere ait ilk hiyerarşik sistemlerin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
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8.1.2. Eski Yunan Uygarlığı Dönemine Şehirleşme
İlk şehirlerin ortaya çıkmasından çok daha sonraları bu şehirlerin çevrelerindeki
bölgelerden elde edilen ürünlerin artması ve tarımsal faaliyetlerin daha da gelişmesi sonucunda
ticari hizmetlerin önem kazanmış ve şehirler gelişmiştir. Ticari faaliyetlerin gelişmesi de
şehirleşmenin yaygınlaşması üzerinde olumlu etki yapmıştır. Şehirlerin gelişimi açısından
ikinci önemli dönem olarak Eski Yunan Uygarlığı gösterilebilir. M.Ö.2000 yıllarında Ege
denizinde Milos adasındaki Phylakopi, Filistin kıyılarındaki Byblos, Çanakkale Boğazındaki
Truva gibi şehirler bu ticari faaliyetle bağlı olarak gelişme fırsatı bulabilmişlerdir. Bu şehirlere
M.Ö.600 yıllarından sonra Yunanistan’daki Tirys ve Mycenae, Fenike’lilere ait Tyre, Sidon ve
Ugarit gibi şehirler ilave edilmiştir. Böylece Akdeniz kıyılarında ve adalarda yer alan çeşitli
ülkeler arasındaki ticari ilişkileri sağlayan, elinde bulunduran ve düzenleyen, böylece büyük
zenginlik kazanan şehirler, aynı zamanda kültürel gelişmeleri de bir merkezden diğerine
aktardıkları gibi çeşitli ehil hayvanların ve bitkisel üretimin çevreye yayılmasına da neden
olmaktaydılar.
Bütün bunlar yani insanların sedanter hayata geçmesi, ilk üreticiliğe geçiş, insanların
kurdukları köy ve şehirlerde ve toplumda sınıf farkının ortaya çıkışı ve insanların tarıma
başlamalarıyla birlikte ilk ticaret ve ilk sanayi hareketlerinin ortaya çıkması hep paleolitik sonu,
neolitik başındaki döneme tarihlendirilmektedir. Bu şekilde bilimin her alanında keşifler
başlamış bulunmaktadır. Buna bağlı olarak hayat standardı yükselmekte, ortalama ömür
uzamakta ve nüfus artmaya başlamaktadır.

8.1.3. İlk Çağ’da Şehirleşmenin Gelişimi
Her ne kadar ekonomik yaşamın temeli ticari ilişkilerden çok tarımsal faaliyetlere bağlı
ise de bütün İlk çağ boyunca şehir hayatı ve şehirlerin kurulması devam etmiştir. Asya
Kıtasındaki Japonya Kore ve Vietnam gibi ülkelerin şehirleşme sürecinden etkilenmeleri ise
ancak M.S 500’lü yıllardan sonra mümkün olmuştur.
Kentleşme hareketinin batıya doğru olan gelişiminin de yavaş bir seyir izlediği
söylenebilir. Şehirleşmenin etkisinin Doğu Akdeniz’den Batı Akdeniz’e ulaşması ancak M.Ö.
1000 yıllarında mümkün olmuş, yaygınlık kazınmasıysa M.Ö.500-400 yıllarında
gerçekleşebilmiştir.
Şehirleşmenin Afrika Kıtasındaki seyri de yavaştır. Nil vadisindeki şehirleşme
hareketi çok uzun süre Etiyopya hariç bu bölgenin dışına çıkamamıştır. Kıtada rastlanan ikinci
şehirleşme hareketi Doğu Avrupa kıyılarında genişleyen Arap fetihleri ve Müslüman
tüccarların faaliyetleri sonucu görülmektedir. Atlas Okyanusundan Sudan’a kadar uzanan savan
bölgesinde ve kıtanın doğusundaki kıyılarda şehirleşme hareketinin önem kazanması ancak
Orta Çağ’da mümkün olmuştur. Bu dönemdeki kentleşme hareketlerinden de Nijerya ve Benin
dışındaki bölgelerin etkilenmediğini belirtmek gerekmektedir.
Orta Amerika’da Maya ve İnka uygarlıklarının egemen olduğu bölgelerde şehirleşme
hareketlerinin M.Ö.1000’li yıllarda başladığı bilinmektedir.
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Yerleşmelerin sayısı artığı gibi yerleşmelerin barındırdığı nüfus miktarı da artmaktaydı.
Böylece İlk Çağ, Orta Çağ ve Yeni Çağ’lar yaşanmıştır. Ancak her şeye rağmen 18.yy’a kadar
şehirleşme hareketlerinden etkilenen bölgelerde yaşayan toplam nüfus miktarının %1,5%10’unun şehirlerde yaşadığı hesaplanmaktadır. Şehirleşmenin küresel ölçekte önem
kazanmasının temelinde sanayileşme ve ulaşım alanlarında yaşanan gelişmelerin boyutlarının
dünya ölçeğine taşınmasında 1. derecede rol oynamıştır. 19.yy’ın sonunda İngiltere nüfusunun
%80’inin şehirlerde yaşadığı bilinmektedir. Benzer durum Avrupa’nın diğer sanayileşmiş
ülkeleri için de geçerlidir.
İnsanlar kurak ve yarıkurak bölgelerde ilk yerleştikleri alandan gittikçe daha kuzeye ve
güneye, yani ilk yerleştikleri alana göre son post glasyal devrenin sonundan itibaren orta kuşak
olarak isimlendirilen bölgeye doğru yönelmiş bulunuyorlardı. O İlk yerleşilen şehirler, ilk
üreticiliğe geçilen, ilk büyük kültür merkezleri kurak ve yarıkurak bölgelerde tenhalaşmaya
başlamıştır. Örneğin Akdeniz havzasının ilk önce güney kıyıları sonra kuzey kıyıları önem
kazanmaya başlamış ve Akdeniz dünyasında M.Ö.9-10.yy’dan itibaren Batı Anadolu dahil
olmak üzere “Polis” adı verilen surlarla çevrili, şehirler kurulmuştur. Bu şehirlerin her biri aynı
zamanda bağımsız birer devlettir. Daha sonra bu şehirler kalabalıklaşmıştır. Sonuçta tıpkı bir
arı kovanının oğul vermesi gibi şehir halkının bir kısmı oradan çıkıp, yerleşmeye uygun başka
yerlerde yeni bir “Polis” kurmaktadırlar.
Bundan önce şehir hayatında en çok korkulan sorun şehir çevresindeki tarım alanının
şehir halkının beslenmesine yetmemesidir. Yani açlık veya kıtlık sorunuyla karşılaşılmasıdır.
Bunu önleyebilmek için ilk nüfus kontrolü başlamış ve bunun sonucu olarak sakat çocuklar,
yaşlı ve hastalar ölümü terk edilmiştir. Bu tarz uygulamaların Helenistik Çağ’da Makedonya’da
gerçekleştirildiği bilinmektedir. Ancak tüm önlemlere rağmen nüfus artmaya devam etmiştir.
Sadece artan dünya nüfusu değil aynı zamanda nüfus yoğunluğudur da. Büyük göçler sayesinde
de yeni kıtalar keşfedilmiştir.

8.1.4. Ortaçağ’da Şehirleşme
Ortaçağ başlarında Orta Doğu şehirleri, sonlarına doğru ise Avrupa şehirlerinin belirgin
bir gelişme içinde oldukları söylenebilir. Önemli kervan ticareti güzergahlarının üzerinde
bulunan ülkelerin İslamiyet’i benimsemiş olmaları, bu yollar üzerinde bulunan şehirlerin
gelişmesine neden olurken, özellikli Haçlı seferlerinden sonra (1095-1099/1147-1149/11891192) Akdeniz’deki ticareti ele geçiren İtalyan devlet şehirlerin gelişmiştir.
1770’lerde İngiltere’de su buharının makineye uygulanması insan hayatında o güne
kadar görmediği bir güçle imalata başlamasına yol açmıştır ki bu olay “Sanayi Devrimi” olarak
bilinir. Artık kol gücünden ve hayvan gücünden daha büyük bir güç ve enerji kaynağına yani
maden kömürüne insanın hakim olduğu görülür. Büyük sanayi devrimi istihdamı, dolayısıyla
da işgücünü arttırmakta ve buna bağlı olarak da kırlardan şehirlere doğru bir göç dalgası
yaşanmıştır. Sanayi devriminin neden olduğu üretim biçiminin değişmesine bağlı olarak
şehirler tarih boyunca hiç rastlanmadığı kadar gelişmeye başladığı görülmektedir. Bu gelişmeye
sadece üretim biçiminin değil aynı zamanda ulaşım sistemlerinin değişmesi de katkı
sağlamıştır. Üretimi gerçekleştirilen malların çevreye, ülkeye ve ülke dışına ithali kavramı
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ortaya çıkmıştır. Ülke dışından hatta deniz aşırı ülkelerden bazı hammaddelerin sağlanması ve
üretimin daha ucuza gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur.

8.1.5. Sanayi Devrimi Sürecinde Şehirleşme
Bu dönem dünyanın paylaşıldığı, sömürgecilik hareketlerinin başladığı bir süreci
beraberinde getirmiştir. 1800’lü yılların başında nüfusu 5000 veya daha fazla olan
yerleşmelerde yaşayanlar, dünya nüfusunun ancak %3’ünü meydana getirmekteydi.
Günümüzdeki oran ise %70-75 düzeyindedir. Ancak büyük sanayi devrimi şehirlerin
nüfusunun gittikçe artmasına, kırdan şehre, ülke içinde ve ülkeden başka ülkeye göçe de neden
olmuştur. İngiltere, Belçika ve Hollanda’da 19.yy’ın ilk yarısına 1950’lere kadar şehirleşme en
yüksek düzeye ulaşmakta ve bu şehirleşme olarak isimlendirilen süreç tıpkı durgun bir suya
atılan taşın oluşturduğu halkalar gibi şehirleşme de büyük sanayi devrimine ilk katılan
merkezlerden yani İngiltere, Belçika ve Hollanda’dan çevreye doğru yayılma eğilimdedir.
Örneğin Türkiye’de bu hareketin ilk etkileri İstanbul’da ve 1953-54 yılları arasında
görülmüştür. Sanayi devrimine bağlı olarak gelişen bu süreç, bugün gelişmekte olan ülkelerde
de hızla yayılma eğiliminde olmalarına rağmen gecekondu mahalleleri veya diğer türedi konut
biçimleriyle çevrelenmeleriyle gelişmiş ülke şehirlerinden ayrılmaktadırlar. Şehirlerde yaşayan
nüfus miktarının artması bir yandan şehirlerin etraflarına doğru yayılmasına neden olurken,
diğer taraftan, özellikle de gelişmiş ülkelerin şehirlerinin gelişen teknolojik olanakların da
artmasıyla, sky-line’larının yükselmesine neden olduğu saptanmaktadır.
Hiç kuşku yok ki şehir de bir toplumsal organizasyonun en üst seviyesi olarak
düşünülmelidir. Örneğin Fransız düşünür olan Roussoe şehri; “İnsan dehasının doruk noktası”
olarak tanımlamaktadır.
Bu dönemde nüfus arttığı gibi siyasi hareketler de artmaktadır. 1789 Fransız devriminin
Paris’te gerçekleşmesi sebepsiz değildir. Ortaya çıkan sınıf farkları sonucu farklı kültürel ve
ekonomik sınıfların ortaya çıkmasına yol açtığından yaşanmış bir harekettir.
Büyük sanayi devrimi gittikçe küresel ölçekte yayılmaktadır. 20.yy’ın ikinci yarısından
itibaren de insan ilk büyük bir sorun ile karşı karşıya kalmaktadır ki, bu sorun “Çevre Sorunları”
meselesidir.
Böylece insanlar ulaşım şartlarının gelişmesi ve inşaa edilen yol sistemlerinin gelişmesi
sonucu bugün yaklaşık bir saatlik bir otomobil mesafesine kadar gidip, gelme imkanına sahip
olmuşlardır. Aşırı şehirleşmenin ve bundan kaynaklanan çevre kirliliğinin (hava, su, gürültü)
insanların ilk defa 1960’ların sonundan itibaren şehirlerden koparak, çevrenin daha yeşil şartlar
altında daha az katlı veya müstakil evlerde oturmasını sağlamaktadır ki, şehirde ona kültürel ve
ekonomik olarak bağlı ancak şehrin dışında bir mahallede, yeni bir mahallede oturma
alışkanlığı edinen kişilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla ekonomik olarak
gelişmiş şehirlerde şehirleşme trendi belli bir yerden sonra azalmaya, şehirler belli bir yerden
sonra boşalmaya başlamaktadır. Buna “Suburbanization” hareketi adı verilmektedir.
Suburbanization şehir halkının bir kısmının şehirden yaklaşık 100 Km uzağa kadar bir sahada
daha yeşil, daha sakin, daha temiz yerlerde kurdukları mahallelerdir.
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Son iki yüz yılda görülen şehirleşmenin bir sonucu olarak, şehirler önce yakın
çevrelerini bünyelerine katarak büyük şehirlerin, anakentlerin ve conurbasyonlar (bitişik şehir)
şeklini almalarına sebep olmuştur. Bu olgu kentleşme hareketinin küçük bir alanda aşarı nüfus
miktarının birikmesi evresini geride bırakıldığının kanıtı olarak da değerlendirilebilir. Büyük
anakentler, ekonomik olarak gelişmiş ve şehirleşme indeksi yüksek olan ABD, Danimarka,
İsveç ve Japonya gibi ülkelerde “Megapoller” şekline dönüşme eğiliminde olduğu söylenebilir.
Örneğin ABD’de Boston-Washington; Pittsburg-Chicago; Detroit-Quebec ve San FransiscoSan Diego, Avrupa Kıtasında ise Almanya’nın Rhur Bölgesinde 15-177 Km doğu ve batı yönlü
hareket edildiğinde bir şehir biterken diğerinin başladığı görülür. Böylece birbirleriyle birleşmiş
şehirler ortaya çıkmaktadır. İstanbul, kartal, tuzla, Pendik ve Silivri eskiden ayrı ayrı
şehirlerken, artık İstanbul’un içinde kalmışlardır. Arnavutköy, Bakırköy, Kadıköy ve Yeşilköy
gibi küçük şehir durumunda olan yerler gelişen, büyüyen şehrin içinde kalarak şehir kümeleri
oluşturmuşlardır ki, bunlara “Conurbanization” adı verilmektedir.
Bu tarz bir şehirleşme dünya ölçeğinde bu trende henüz ulaşmamıştır. Yani dünya hala
büyük bir hızla şehirleşmekte ve şehirler süratle kalabalıklaşmaktadırlar. 22.yy’da günümüzün
gelişmekte ve geri kalmış olan bölge ve kıtalarında şehirleşme süreci artacaktır ve içinde
bulunduğumuz yüzyıl sonunda dünyada şehirleşme modelleri bugünkünden çok farklı olması
beklenmektedir. Nasıl ki, 18., 19. ve 20.yy’da küçük şehirler önce kalabalıklaşmış daha sonra
da birbirleriyle birleşmiştir Conurbanization da denilen Megalopolis’ler oluşturduysalar, bu
Conurbanization sahaları da gelecekte birbirleriyle birleşecekler ve Ökumenpolis denen “Blok
Şehirler” ortaya çıkacaktır. Yüzlerce kilometre sahayı içine alan ökümenpolisler oluşacak ve
bunlar birbirlerine ve dışarıya bağlayan bazı kuşak ve koridorlar ortaya çıkacaktır.
Şehirlerin geleceği konusunda yapılan tartışmalarda; kentlerin kendilerini yaratan
koşullara bağlı olarak özgün bir karakterinin bulunduğu ve her şehrin kendini diğer şehirlerden
ayıran özellikleri olduğu, bunun nedeninin de toplumsal özelliklerden ve belli bir ölçüde ulaşım
ve iletişim olanaklarının yetersizliğinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Ne kadar korunmak
istenirse istesinler çağdaş şehirlerde bu farklı (yerel) özelliklerin gün geçtikçe kaybolma,
ortadan kalkma riskiyle karşı karşıya olduğu ve yerel işçiliğin yerini evrensel teknolojinin
alması sonucu şehirlerin birbirine daha fazla benzemeye başladığı vurgulanmaktadır.
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Uygulamalar
şehir yerleşmesinin ortaya çıkmasına neden olan gelişmeleri araştırınız.
İlk yerleşmelerin kurak bölgelerdeki akarsu boylarında ortaya çıkış nedenlerini
araştırınız.
Şehirlerin ortaya çıkışıyla insanların sosyal ve ekonomik yaşamlarındaki değişiklikleri
araştırınız.
İlk şehirlerin niçin Nil vadisi, İndus Vadisi veya Mezopotamya bölgelerde ortaya
çıktığını araştırınız.
Yeryüzünün şehirleşme sürecinin başlangıcını araştırınız.
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Uygulama Soruları
Şehir yerleşmesinin ortaya çıkmasına neden olan gelişmeler nelerdir?
İlk yerleşmelerin kurak bölgelerdeki akarsu boylarında ortaya çıkış nedenleri nelerdir?
Şehirlerin ortaya çıkışıyla insanların sosyal ve ekonomik yaşamlarındaki değişiklikler
nelerdir?
İlk şehirlerin niçin Nil vadisi, İndus Vadisi veya Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır?
Açıklayınız.
Yeryüzünün şehirleşme sürecinin başlangıcını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzden yaklaşık olarak 10 000 yıl önce insanların yerleşik hayata geçişiyle birlikte
başlanan üretim faaliyetlerinin sonucu aralarında şehir yerleşmesinin ortaya çıkmasına neden
olacak gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle kurak bölgelerdeki akarsu boyları ilk yerleşmelerin,
dolayısıyla ilk şehirlerin görüldüğü coğrafi mekanlar olarak dikkat çekicidir. Şehirlerin ortaya
çıkışıyla birlikte insanların sosyal hayatları olduğu kadar ekonomik yaşamlarında da önemli
değişikliklerin ortaya çıktığı bilinmektedir. İlk şehirlerin ortaya çıkışı M.Ö.6000-5000 yılları
arasına tarihlerde Nil vadisi, İndus Vadisi veya Mezopotamya gibi coğrafi olarak birbirine
benzer bölgelerde ortaya çıkmış olabileceği düşünülmektedir. Eski Yunan uygarlığı döneminde
şehirler ticaret faaliyetleriyle kırsal yerleşmelerden ayrılmalarına rağmen, yeryüzünün
şehirleşme süreci esas olarak sanayi devriminden sonra farklı bir karakter kazanarak, kırsal
yerleşmelerle kıyaslanamayacak boyutlar kazanmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sulamalı ve modern tarım yöntemlerinin kullanılmasıyla,
yeryüzünün ilk şehirlerinin ortaya çıktığı düşünülen akarsu vadilerinden biri değildir?
A) Nil
B) Amazon
C) Fırat
D) Dicle
E) İndus

2En eski şehirlerin ortaya çıkışı M.Ö.6000-5000 yılları arasına
tarihlendirilmektedir.

Doğru

Yanlış

Orta Amerika’da Guatemala’da Ur, Uruk, Lagash, Erech ve Eridu şehirleri Doğru
kuruluş tarihi en eskiye inen şehirler olarak dikkat çekmektedir.

Yanlış

3-

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde M.Ö.2000 yıllarında Ege denizinde Milos
adasındaki Phylakopi, Filistin kıyılarındaki Byblos, Çanakkale Boğazındaki Truva gibi
şehirlerin gelişmelerine olanak tanıyan faaliyet verilmiştir?
A) Sanayi
B) Sanat
C) Madencilik
D) Ticaret
E) Hayvancılık
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5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Türkiye’de şehirleşme hareketin ilk etkileri
……………….. ve 1953-54 yılları arasında görülmüştür.” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
A) İzmir’de
B) Ankara’da
C) İstanbul’da
D) Kayseri’de
E) Muğla’da

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Günümüzde kutup bölgesi 80° kuzey
enleminden başlamaktadır ve 60° kuzey enlemine kadar tarım mümkün, buzul döneminde ise
……………….kadar buzullar yer almaktadır. ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a) 30° kuzey enlemine
b) 40° kuzey enlemine
c) 50° kuzey enlemine
d) 60° kuzey enlemine
e) 70° kuzey enlemine

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, şehirlerin ortaya çıkışıyla birlikte insanların
sosyal hayatlarında meydana gelen değişikliklerden biri verilmiştir?
a) Gelirlerinin artması
b) Resim sanatının gelişmesi
c) Buğday tarımının önem kazanması
d) Zeytinyağı elde edilmesi
e) Yeni mesleklerin ortaya çıkması

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Orta Amerika’da Copan, Quirigua ve Palenque
gibi kuruluş tarihi en eskiye inen şehirlerin üzerinde yer aldığı ülke verilmiştir?
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a) Guatemala
b) Meksika
c) Nikaragua
d) El Salvador
e) Kolombiya

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Akdeniz dünyasında, Batı Anadolu dahil
olmak üzere surlarla çevrili “Polis” adı verilen şehirlerin ortaya çıkmaya başladığı zaman
aralığı verilmiştir?
a) 9-10.yy’dan itibaren
b) M.Ö.9-10.yy’dan itibaren
c) M.Ö.3-4.yy’dan itibaren
d) M.Ö.1-3.yy’dan itibaren
e) M.S.9-10.yy’dan itibaren

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 1800’lü yılların başında nüfusu 5000 veya
daha fazla olan yerleşmelerde yaşayanların dünya nüfusuna oranı verilmiştir?
a) %3
b) %13
c) %6
d) %16
e) %0,3

Cevaplar
1)B, 2)D, 3)Y, 4)D, 5)C, 6)C, 7)E, 8)A, 9)B, 10)A
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9. ŞEHRİN GÖRÜNÜMÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.

Şehir Plânları
Townscape Kavramı
9.2.1. Şehrin Yerleşim Alan İçinde Sokak Ve Caddelerin Plânı Ve Yayılışı
9.2.2. Şehrin Mimarı Tarzı
9.2.3. Şehrin Yerleşim Alanının Kullanılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şehrin görünümü üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?
Şehir plânları oluşumu hangi faktörlere bağlı olarak gerçekleşmektedir?
Townscape kavramı ne ifade etmektedir?
Townscape’i oluşturan faktörler nelerdir?
Şehrin yerleşim alan içinde sokak ve caddelerin plânı nasıl şekillenmektedir?
Şehrin mimarı tarzı üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?
Şehrin yerleşim alanının kullanılması hangi faktörlere bağlı olarak şekillenmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şehrin Görünümü

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Şehrin görünümünün şehir Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
plânları
veya şehirlerin verilen
ve
ders
fizyonomileriyle ilgili bir slaytlarının
videolarının çalışılması.
kavram olduğu.

Şehir Plânları

Bir çok şehrin mevcut
fonksiyonlarına
göre,
bulunduğu yerde tesadüfen
kurulmadığının anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Townscape Kavramı

Şehrin yerleşim alan içinde
sokak ve caddelerin plânı ve
yayılışı ve şehrin mimarı
tarzı ile şehrin yerleşim
alanının
kullanılması
süreçlerinin
şehrin
görünümünü
meydana
getirdiği.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Şehrin Yerleşim Alan İçinde Şehirdeki
Sokak
Ve
Sokak Ve Caddelerin Plânı Caddelerin Plânı Ve Yayılışı
Ve Yayılışı
üzerinde etkili olan beşeri ve
fiziki faktörlerin olduğu.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Şehrin Mimarı Tarzı

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Şehrin Yerleşim Alanının
Kullanılması

Bir şehri meydana getiren
beşeri tesislerin mimari
yapısı o şehrin görünümüne
veya
şehir
algısının
oluşmasına
neden
olan
faktörlerden biri olduğunun
kavranması.
Şehirler
varlıklarını
ikametgah, eğitim, sağlık,
adalet, ticaret, imalat, turizm,
sanayi
ve
tarım
gibi
birbirinden
ayrı
fakat
birbirinden ayrılamayacak
kadar sıkı sıkıya bağlı

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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fonksiyonlara
sahip
olduğunun anlaşılması.
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Anahtar Kavramlar
Şehrin Görünümü
Townscape
Şehir planı
Şehrin Mimarisi
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Giriş
Şehirlerin yerleşim düzenlerinden anlaşılması gereken şehir plânları veya şehirlerin
fizyonomileridir. Bu şekilde bir taraftan şehirlerin yerleşim düzenleriyle ilgili sorunlar
irdelenirken, diğer taraftan bu yerleşim alanlarında farklı kullanımın bölgelerinin problemleri
gözden geçirilecektir.
Unutmamak gerekir ki, şehir plânları konusu sadece coğrafyanın ilgi alanı içinde
değildir. Bu konuyla Coğrafyacılar olduğu kadar Mimarlar, Şehir ve Bölge Plâncıları,
Sosyologlar, Sosyal Antropologlar, Arkeologlar ve Tarihçiler de yakından ilgilenmektedir.
Coğrafyacıların konuyu ele alış tarzı diğer meslek gruplarına göre çok farklıdır. Coğrafyacılar
daha çok şehir plânlarının içinde yer aldıkları coğrafi ortam ile olan ilişkileri üzerinde
durmaktadırlar. Bu ilişkileri coğrafya açısından beşeri ve doğal çevre içinde değerlendirerek,
değişik şehir plânlarının birbirinden farklarının ortaya konması amaçlanmaktadır.

9.1. Şehir Plânları
Şehir, plânı dolayısıyla şekillendirilmiş bir çerçeve içinde günlük yaşantısını
düzenlemektedir. Bu çerçeve baz alındığında şehirlerde yaşayanların şehir ve çevresi için
ortaya koydukları hizmetler, şehrin fonksiyonlarını oluşturmaktadır. Günümüzde yeryüzündeki
bazı yeni kurulmuş şehirler değerlendirme dışı bırakılırsa, pek çok şehrin mevcut
fonksiyonlarına göre, bulunduğu yerde tesadüfen kurulmadığı anlaşılmaktadır. 19.yy’dan beri,
önce maden kömürü ve daha sonra da petrol başta olmak üzere bu enerji kaynakları ile bazı
önemli yeraltı zenginliklerine bağlı olarak çeşitli şehirlerin kurulduğu bilinmektedir. Bu
şehirlerde bir dereceye kadar şehrin fonksiyonları ile plânları arasında bir bağlantı bulunmakta
ve bir bütünlük sağlanmaktadır. Bu gibi merkezlerde şehir plânları şehir hizmetlerine göre
başlangıçtan itibaren düzenlenmiştir. Böylece ortaya bir petrol şehri veya bir maden şehri
çıkmaktadır. Şehir içinde çeşitli tesisler, satış ve dağıtım merkezleri, çalışanların ikametgah
alanları birbirinden belli bir plâna göre ayrılmaktadır. Bu gibi şehirlerde şehrin bütün plânı
hakim fonksiyona göre düzenlenmektedir.
Fakat şehirlerin çok büyük bir kısmında yeni gelişen hizmetler, mevcut bulunan
yerleşme dahilinde rastgele dağılış göstermektedir. Birbiriyle ilgili olmayan hizmetler birlikte
veya yanyana yer alabilmektedirler. Böyle yerlerde hizmetlere ait sahalar karışmakta ve bu
durum şehir plânlarına yansımakta ve sonuçta şehir bölgeleri rastgele gelişmektedir. Çeşitli
hizmetleri karakterize eden bölgelerin birbirlerinin içine sokulması ve birbirini kesmesi çok
defa belediye hizmetlerinin verilmesinde büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Bu karışık durum belli bir ölçüde gelişmiş batı şehirlerinde azaltılmış veya hafifletilmiştir.
Ancak özellikle de gelişmekte olan ülkelerde hâlâ birçok şehirde farklı hizmetlerin aynı
mahalde birlikte veya yanyana bulunması yaygındır ve bunun sonucunda plânlı yerleşme yerini
karışıklığa bırakmaktadır.
Böylece denilebilir ki, bir şehir dahilinde çeşitli yerleşme özelliklerinin dağılışı,
hizmetlerin yayılışı ve yerleşme içinde insanın faaliyetleri büyük ve bütün bir sistemi
oluşturmaktadır. Şehir plânı bir yerde ve bir dereceye kadar bu büyük ve bütün sistemin bir
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dereceye kadar daha da pekişmesine, kuvvet kazanmasına neden olmakta ve şehre has hayat
tarzı açık olarak ortaya çıkmaktadır.

9.2. Townscape Kavramı
Şehrin bu büyük ve bütün sisteminin incelenebilmesi için şehrin kendi içinde çeşitli
parçalara ayrılması ve böylece her parçanın ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmesi gerekir. Bu
bölünmeyi şu şekilde sıralamak mümkündür.
1) Şehrin yerleşim alan içinde sokak ve caddelerin plânı ve yayılışı,
2) Şehrin mimarı tarzı,
3) Şehrin yerleşim alanının kullanılması (şehrin fonksiyonları).
Bu birbirinden farklı, fakat birbiriyle çok sıkı bağlantısı bulunan bu üç konu, birlikte
şehir görünümünü (Townscape) meydana getirmektedir.
Şehrin görünümünü ifade etmek için kullanılan townscape terimi, hiç şüphe yok ki,
şehirle ilgilenen farklı disiplinlerde çeşitli ve değişik anlamlar taşımasına rağmen, şehir
coğrafyasında genellikle şehrin bütün görünümünü belirtmek için kullanılır. Buna şehrin imajı
da denilebilir. Townscape’i oluşturan bu üç özellik, yerleşim sahalarından yararlanma
hakkındaki birçok ekonomik teoride dikkate alınmamıştır. Halbuki şehirlerin yerleşim plânı,
yukarıda belirtilen üç faktöre bağlı olarak şekillenmektedir. Coğrafyayı bunlar arasından,
özellikle şehrin yerleşim alanı içinde sokak ve caddelerin yayılış plânı ile şehrin yerleşim
alanlarının kullanılması büyük ölçüde ilgilendirmektedir.

9.2.1. Şehrin Yerleşim Alan İçinde Sokak Ve Caddelerin Plânı Ve
Yayılışı
Şehir plânlarının coğrafi açıdan incelenmesi, coğrafyanın en eski ve üzerinde en çok
durulan konularından biri olmasına rağmen, bu konuda yapılan çalışmalarda ne yazık ki çok
fazla ilerleme sağlanamamıştır. Gerçekten şehir plânı konusundaki coğrafi çalışmalar 40 veya
50 yıl öncesine göre çok fazla değildir. Bu konuda yapılan çalışmalarda yeni ve değişik
yöntemler ortaya konulmamış ve örneğin Almanya’da Cristaller’in 1933 senesinde açtığı yol
takip edilmemiş ve genellikle eskiden beri uygulanan tarzda çalışmalar yapılmış ve bu konudaki
araştırmalarda metod yeniliği ortaya konulmamıştır. Geleneksel tarz uygulanarak yapılan
çalışmalarda şehir plânlarında temel olarak iki konuya dikkat çekilmiştir. Bunlardan biri şehrin
plânının şekli, diğeri ise yerleşmenin tarihi evrimidir. Yani şehirler yerleşme plânlarındaki
biçimlere göre, kendi aralarında bazı grublara ayrılmaktadırlar. Dairevi şekilli, dikdörtgen
şekilli veya belli bir şekle sahip olmayan plânlar birbirinden ayrı gruplar içinde toplanmıştır.
Böylece şehir plânı şeklinin analizinde, günlük hayatta bile kullanılan bazı kelimeler ortaya
çıkmıştır. Şüphesiz bunlar içinde en fazla kullanılanı ‘Izgara Plânı’ (grid plân) veya ‘Dama
Tahtası’ (chequer board) kelimeleridir. Bu terimlerle sokak ve caddelerin birbirlerini dik açı ve
belli aralıklarla kesmeleri ifade edilmektedir. Gerçek grid plânda sokak ve caddeleri birbirinden
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ayıran yerleşim adaları kare şeklindedir; fakat bazı durumlarda grid plânda yerleşim adacıkları
dikdörtgen şeklinde de olabilmektedir. Grid plânın karşıtı “düzensiz” veya “gayrı muntazam”
plândır. Bu konuda ayrılabilecek diğer bir şekil de “ışınsal-dairevi” (radial concentric) plândır.
Işınsal yani radiyal ve halka şeklindeki yerleşim plânlarında, belli bir merkezden itibaren ışınsal
şekilde çıkan yolların düzgün bir şekilde dairevi yollarla kesilmesinden meydana gelmektedir.
Bu terim genellikle bariz dairevi görünümdeki cadde ve sokak şebekesine sahip şehir plânları
için kullanılmaktadır. Bunlar ilerde daha ayrıntılı olarak gözden geçirilecektir.

Radial Konsantrik Sistemler;

Radial Konsantrik Sistem – a

Radial Konsantrik Sistem – b
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Radial Konsantrik Sistem - c

Grid Sistemler;

Grid Sistem –a
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Grid Sistem -b

Böylece görülmektedir ki, şehrin görünümü bazı özelliklerine bağlı olarak
şekillenmektedir. Bunda şehir plânının, şehrin mimari stilinin ve şehirdeki hakim hizmetlerin
rolü büyüktür. Diğer bir ifadeyle şehrin görünümü, şehrin hayat tarzının bir yansımasıdır ve
adeta onun simgesidir.

9.2.2. Şehrin Mimarı Tarzı
Bir şehri meydana getiren beşeri tesislerin mimari yapısı o şehrin görünümüne veya
şehir algısının oluşmasına neden olan faktörlerden biri belki de birincisi olarak
değerlendirilebilir. Örneğin bir sanayi şehri ile bir turizm şehrinin insanlar tarafından farklı
olarak algılanmasını sağlayan birçok ekonomik ve kültürel faktörden söz edilebilir. Ancak
çok farklı faktörlerin yanısıra insanların şehir algısı üzerinde, o şehirdeki binaların mimari
yapısının önemli rol oynayacağı ileri sürülebilir. Sanayi şehri algısını meydana getiren
kendine özgü mimari görünümleriyle fabrikalar ve bu fabrikalarda çalışan işçilerin daha
düşük vasıflara sahip konutları oluşturuken, şehirde genel olarak temizlik sorunu
algılanmaktadır. Turizm şehri algısında ise temiz, geniş ve ferah caddelerin yanısıra deniz
kenarındaki oteller dikkat çekiçidir. Bir turizm şehri görünümünde turistlerin dinlenme ve
eğlenme imkanlarının karşılanmasına yönelik kafe, bar ve restaurantlara sıkça
rastlanmaktadır.
Ancak belirtilmelidir ki, şehrin mimari tarzı üzerinde sadece sürdürülen ekonomik
faaliyetler etkili olmamaktadır. Örneğin ülkenin veya yörenin kültürel özellikleri de mimari
üzerinde belirleyici rol oynamasıyla önem kazanmaktadır. Bir Çin şehrinin mimari
özellikleri ile Ortadoğu şehirlerinin mimari özelliklerinin farklı olmasında küktürel
özelliklerin göz ardı edilmesi düşünülemez. Yeryüzündeki farklı kültürlerin varlığına bağlı
olarak ortaya çıkan farklı mimari özelliklere sahip şehir görünümleri ancak şehirlerin eski
nüvelerinde karakteristik özelliklerini korumaktadırlar. Günümüzde modern şehir olarak
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isimlendirilebilecek şehirlerin fizyonomik özellikleri farklı bölgelerde var olan değişik
kültürlerde bile benzer görünüme sahip şehirlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu
durum yeryüzündeki gelenksel mimari özellikleri yansıtan şehir örneklerine rastlanmasını
güçleştirmektedir.

9.2.3. Şehrin Yerleşim Alanının Kullanılması
Şehirler varlıklarını genellikle birden çok olan fonksiyonlarına bağlı olarak
sürdürebilmektedirler. Bu fonksiyonlar arasında ikametgah, eğitim, sağlık, adalet, ticaret,
imalat, turizm, sanayi ve tarım gibi biririnden ayrı fakat birbirinden ayrılamayacak kadar sıkı
sıkıya karşılıklı ilişki içinde bulunan farklı fonksiyonları yer almaktadır. Dolayısıyla her bir
faaliyetin şehirde yoğunlaştığı farklı bölgeler ortaya çıkmaktadır. İşte şehirsel faaliyetlerin
gerçekleştirilebilmesi için şehirdeki her bir bölge kendine özgü bir görünüme sahiptir. Örneğin
ikametgah alanlarının görünümü ile spor alanlarının görünümü farklı olduğu gibi, dinlenme ve
eğlenme alanları ile imalat alanlarının görünümleri birbirinden çok farklıdır. Aynı şehirde yer
almalarına rağmen, bu farklı bölgelerin her birinin sahip olduğu değişik özelliklerin toplamı o
şehrin görünümünün ortaya çıkmasında etkili olmaktadır.
Şehir görünümünde rol oynayan faktörlerden biri, belki de başlıcası olan şehir plânının
ortaya çıkmasında çok çeşitli unsurların etkisi bulunmaktadır. Bu faktörleri esas olarak kendi
aralarında iki büyük grupta değerlendirmek mümkündür. Birincisi Maddi; ikincisi ise Manevi
faktörlerdir.
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Uygulamalar
“Şehrin Görünümü” kavramını irdeleyiniz.
Coğrafyacıların şehir plânları ile ilgisini araştırınız.
Şehrin görünümü üzerinde sokak ve caddelerin plânı ve yayılışıdır inceleyiniz.
Şehrin görünümü üzerinde şehrin mimarı tarzı ve şehrin yerleşim alanının kullanılması
sürecini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
“Şehrin Görünümü” kavramını açıklayınız.
Coğrafyacıların şehir plânları ile ilgisini açıklayınız.
Şehrin görünümü üzerinde sokak ve caddelerin plânı ve yayılışını açıklayınız.
Şehrin görünümü üzerinde şehrin mimarı tarzı ve şehrin yerleşim alanının kullanılması
sürecini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Townscape olarak da isimlendirilen şehrin görünümü değerlendirilmektedir. Şehir
plânları ile ilgilenen sosyoloji, tarih, mimalık ile şehir ve bölge planlama gibi farklı bilimler
bulunmasına rağmen, coğrafyacıların konuyu ele alış tarzı onu diğer bilim dallarından farklı
kılmaktadır. Şehirdeki değişik faaliyet alanlarının varlığı şehrin görünümü üzerinde etkili
olurken, bu konuda yapılacak olan çalışmaların sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için belirli
konu başlıklar altında toplanması uygun olacaktır. Şehrin görünümü değerlendirilirken ele
alınması gereken ilk faktör şehrin yerleşim alan içinde sokak ve caddelerin plânı ve yayılışıdır.
Cadde ve sokakların uzanış yönünün incelenmesi, şehrin görünüm üzerindeki önemine
istinaden ilk araştırılması gereken konuyu meydana getirmektedir. Daha sonra şehirde
yaşanların kültürünün de bir uzantısı olarak kabul edilebilecek şehrin mimarı tarzı ve son olarak
da şehrin yerleşim alanının kullanılmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanmasıyla nihai bir
sonuca ulaşılması mümkündür.
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Bölüm Soruları
1- “Şehirlerin yerleşim düzenlerinden anlaşılması gereken şehir plânları veya
şehirlerin……………..” ifadesini aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak
tamamlamaktadır?
A) Sanayisidir.
B) Turizmidir.
C) Fizyonomileridir.
D) İdarecileridir.
E) Rekreasyon alanlarıdır.

2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde şehir plânları konusuyla Coğrafyacıların yanısıra
ilgilenen bilim dallarından biri verilmemiştir?
A) Zoologlar
B) Mimarlar
C) Şehir ve Bölge Plâncıları
D) Sosyologlar
E) Tarihçiler

3- “Günümüzde yeryüzündeki bazı yeni kurulmuş şehirler değerlendirme dışı bırakılırsa,
pek çok şehrin mevcut fonksiyonlarına göre, bulunduğu yerde …………..kurulmadığı
anlaşılmaktadır.” ifadesini aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak
tamamlamaktadır?
A) Bilinçli
B) Tercihan
C) Uğraşarak
D) Tesadüfen
E) Gereksiz

4Şehrin görünümünü ifade etmek için kullanılan townscape terimi
kullanılmaktadır.

Doğru

Yanlış

5-
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‘Izgara Plânı’ terimi sokak ve caddelerin birbirlerini herhangi bir açı ve
belli aralıklarla kesmesini ifade etmektedir.

Doğru

Yanlış

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Ancak özellikle de gelişmekte olan ülkelerde hâlâ
birçok şehirde farklı hizmetlerin aynı mahalde birlikte veya yanyana bulunması yaygındır ve
bunun sonucunda plânlı yerleşme yerini …………….. bırakmaktadır.” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
a) Düzenli
b) Tertipli
c) Karışıklığa
d) Bakımlı
e) Küçük

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Grid plânın karşıtı olan ifade verilmiştir?
a) Düzenli
b) Chequer board
c) Planlı
d) Büyük
e) Gayrı muntazam

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, sanayi şehri algısını meydana getiren
faktörlerden biri verilmiştir?
a) Gökdelenlerin varlığı
b) Düşük vasıflara sahip konutlar
c) Konutların inşasında ileri teknolojiden yararlanılması
d) Yüksek vasıflara sahip konutları
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e) Liman varlığı

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, şehir plânının ortaya çıkmasında başlıca etkili
olan faktörlerin genel olarak değerlendirilmesinde oluşturulabilecek grup sayısı verilmiştir?
a) 2
b) 3
c) 1
d) 4
e) 5

10Şehirsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği şehirdeki her bir bölge kendine
özgü bir görünüme sahip değildir.

Doğru

Yanlış

Cevaplar
1)C, 2)A, 3)D, 4)D, 5)Y, 6)C, 7)E, 8)B, 9)A, 10)Y
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10. ŞEHİR PLANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AÇISINDAN MADDİ
FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Yolların Şehir Planları Üzerindeki Etkisi
10.2. Denizlerin Şehir Planları Üzerindeki Etkisi
10.3. Şehir Planları Üzerindeki Etkisi Açısından Nehirlerin Değerlendirilmesi
10.3.1. Düz Akışa Sahip Şehirler
10.3.2. Menderesler Çizerek Akan Nehirler
10.3.2.1. New Orleans şehri
10.3.2.2. Bern şehri
10.3.2.3. Verona şehri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şehir Planları Üzerindeki Etkisi Açısından Maddi Faktörleri inceleyiniz.
Yolların Şehir Planları Üzerindeki Etkisini inceleyiniz.
Denizlerin Şehir Planları Üzerindeki Etkisi inceleyiniz.
Şehir Planları Üzerindeki Etkisi Açısından Nehirleri inceleyiniz.
Bern Şehir Planını inceleyiniz.
New Orleans Şehir Planını inceleyiniz.
Verona Şehir Planını inceleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şehir Planları Üzerindeki
Etkisi Açısından Maddi
Faktörlerin
Değerlendirilmesi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Şehir plânının oluşmasında Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
yol, akarsu, deniz ve göl verilen
ve
ders
kıyıları, dağ, anıtlar ile slaytlarının
videolarının çalışılması.
eskiden veya tarihi eskiye
inen şehirlerde surlar büyük
önem
taşıdığının
kavranması.
Maddi faktörlerden biri
olarak yolun şehir plânları
üzerindeki etkisinin çeşitli
ve karmaşık olabileceği.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Deniz
kıyısının
düz,
içbükey veya dışbükey
olmasına göre şehir plânının
şekillenmesi
üzerindeki
etkisinin anlaşılması.
Şehir Planları Üzerindeki Nehirlerin taşıdığı su
Etkisi Açısından Nehirlerin miktarı, düz akışlı veya
Değerlendirilmesi
menderesler çizerek akması
durumunda şehir plânının
şekillenmesi
üzerindeki
etkisinin Tour, Bern, New
Orleans ve Verona Şehir
Planı
özelinde
değerlendirilerek
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Yolların Şehir Planları
Üzerindeki Etkisi

Denizlerin Şehir Planları
Üzerindeki Etkisi

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
Şehir Planı
Maddi Faktörler
Yol
Deniz
Nehir
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Giriş
Şehir plânının oluşmasında ve bu plânların açıklanmasına etki eden Maddi Faktörler
çok çeşitlidir. Bunlar arasında yol, akarsu, deniz ve göl kıyıları, dağ, anıtlar ile eskiden veya
tarihi eskiye inen şehirlerde surlar büyük önem taşımaktadır. Yukarıda sıralanan faktörlerin her
biri şehir plânı üzerinde etkili olabilmektedir. Şüphesiz her şehir için sıralanan bu maddi
unsurların her birinin şehrin plânına etki yaptığı ileri sürülemez. Aynı şekilde etkilerinin benzer
derecede olduğu da ileri sürülemez. Şehirlerde genellikle bu faktörlerden birinin etkisi, diğerine
göre çok daha fazladır. Bunun daha açık bir şekilde ortaya çıkartılması için diğer tali faktörlerin
etkilerinin dikkatten uzak tutulmaması gerekmektedir. Birçok şehir plânında maddi
faktörlerden birkaçının birden etkili olduğu görülebilir, ancak bunların arasında birinin etkisi
diğerlerine göre daha belirgin olabilir. Örneğin Bursa ve Manisa’nın şehir plânlarının
incelenmesinde dağın etkisi daima göz önünde bulundurulmalıdır. Şehrin gelişmesinde rol
oynayan Ankara-İzmir karayolunun etkisi bugün için ikinci derecede öneme sahiptir. İstanbul,
İzmir, İskenderun, Samsun, Sinop ve Trabzon gibi şehirlerin kuruluşunda ve şehir plânlarında
denizin etkisi oldukça önemlidir. Büyük ve işlek deniz ticaret yolları güzergahı üzerinde
bulunmak, özellikle modern çağda en etkili faktörlerdir birini oluşturmaktadır.

10.1. Yolların Şehir Planları Üzerindeki Etkisi
Maddi faktörlerden biri olan yolun şehir plânları üzerindeki etkisi, çok çeşitli ve
karmaşıktır. İrili ufaklı birçok yerleşme, bir yol boyu üzerinde kurulmuş olabilir. Bunların en
basit şekli, hemen her yerde görülebilen, yol boyu köyleridir. Bazı şehirler bir yol üzerinde
kilometrelerce uzanmaktadır. Düzce buna Türkiye’de en tipik örneklerinden birini
oluşturmaktadır. Bu şehir İstanbul-Ankara yolu üzerinde, kilometrelerce iki sıralı olarak
uzanmaktadır.
Yol bazı durumlarda şehirlerin ortasından geçmektedir. Bu durumda genellikle ana yola
dik yönde ikinci derece önemli (tali) yollar oluşturulmaktadır. Ana yol şehrin ortasından
geçerken, buna dik fakat birbirine paralel tali yol şebekesi esas yolu kesmektedir. Bazı yol boyu
şehirlerinde esas yol ortada kalmak üzere, şehrin etrafını dikdörtgen şeklinde çevreleyen, tali
bir yol şebekesi inşa edilmiştir. Bazı yol boyu şehirleri ise, ana yolun bir tarafında kurulmuş
bulunmakta ve bunun etrafı da dikdörtgen şeklinde tali yollarla çevrelenmektedir (şekil-1).
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Şekil:1-a

Şekil:1-b
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Şekil:1-c
Bazen dağ sıraları veya nehir yatakları gibi doğal faktörler veya surlar ve hendekler gibi
beşeri yapılar ana yola dikey açılan tali yollar ortaya çıkarmıştır. Bu durumda şehrin plânı bir
ana yol ile buna her iki taraftan kavuşan dikey küçük yollardan meydana gelmiş bulunur. Şehir
plânı genel görüş olarak bir balıksırtını andırmaktadır. Böyle şehir plânının en tipik
örneklerinden birini de İspanya’nın Atlas Okyanusu kıyılarında Vigo yakınlarındaki
Pontevedra şehri oluşturmaktadır (şekil-2). Diğer bir örnek de Fransa’da Paris yakınlarındaki
Meaux şehrinin eski merkezi kısmıdır.

Şekil:2

Yol boyu şehirlerinden genellikle dikey ve yatay yol şebekeleri, plânlarda birbirine
karışmaktadır. Bu yol sistemi içinde ana eksen nisbeten geniş olması, diğer yollara göre daha
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az dolambaçlı olması ve şehir içinde boydan boya uzanarak kıvrımlı yol şebekesini kendine
toplaması gibi özellikleriyle belirlenebilmektedir.
Bazı şehirler yerleşim plânı itibarıyla yalnız bir tek yoldan değil, iki veya daha fazla
yolun kavşağında bulunmasına göre düzenleşmiş olabilir. Eğer iki ana yol ekseni eşit öneme
sahipse, özellikle de biri diğerini dik açıyla kesiyorsa, ne dikey ne de yatay yollardan söz etmek
mümkündür. Bu durumda şehir plânı satranç tahtası biçimini almaktadır.

10.2. Denizlerin Şehir Planları Üzerindeki Etkisi
Şehir plânlarının oluşumunda rol oynayan ikinci maddi faktör, denizler ve nehirlerdir.
Nehir ve deniz suyolları olarak kabul edilip, bu açıdan değerlendirildiğinde bir dereceye kadar
kara ulaşım hatlarına benzemektedir. Bunlar da enine ve boyuna ulaşım güzergahlarının ortaya
çıkmasına neden olurlar. Nehir ve deniz kıyıları düz ise, oluşturdukları şekiller düz, aksi halde
kıvrımlıdır ve bu durum şehir plânı üzerinde etkisini göstermektedir.
Denizlerin şehir plânı üzerindeki etkisi daha belirgindir. Şehirlerin yerleşim alanları
içinde yollar en çok buraya doğru sarkmış olurlar ve birbirleriyle kıyıya paralel olarak
bağlanırlar. Kıyı çizgisi düz ise, şehrin genel plânı satranç tahtası şeklindedir ve cadde-sokak
sistemleri düzenlidir. Eğer şehir bir yarımada üzerinde kurulmuş ise, kıyı çizgisi bir dışbükey
şekil görünümündedir. Buna karşılık bir körfez veya koy içinde kurulmuş ise, bu durumda kıyı
çizgisi içbükeydir. Böyle durumlarda yerleşim alanları içindeki cadde ve sokakların tek bir
noktada yani limanda toplandığı görülmektedir. Şehir içindeki yolları kendine çeken, adeta
cazip noktalar durumunda bulunan mevkiler, genellikle yarımadaların uç kısımları ile
körfezlerin en iç kısımlarıdır. Genellikle bu noktalarda şehrin denizle ilişkisini sağlayan liman
tesisleri bulunmaktadır. Türkiye’de İzmir, Gemlik, Antalya ve Fethiye körfezler içine yerleşmiş
şehirlere bazı örneklerdir. Buna karşılık Uruguay’da River de la Plate körfezinde yer alan
Montevideo şehri, kenarları biri diğerinin devamı olmayan ve dar bir açıyla birbirinden ayrılmış
kare şeklinde iki yarımada üzerinde kurulmuş bulunmaktadır. Bundan dolayı şehrin planı iki
satranç tahtasına benzemekte ve bunların sınırları kıyı çizgisine kadar inmektedir.

10.3. Şehir Planları Üzerindeki Etkisi Açısından Nehirlerin
Değerlendirilmesi

10.3.1. Düz Akışa Sahip Nehirler
Şehir plânları üzerinde, nehirlerin etkisi daha karmaşıktır. Devamlı ve bol su taşıyan
nehirlerin kenarlarında kurulmuş şehirler için en önemli sorun, taşkınlardan korunma ve karşı
kıyıya en uygun mevkiinden geçiştir. Köprü inşasına uygun olmayan lokasyonlarda kurulmuş
şehirler için nehrin çekiciliğinden söz edilemez. Örneğin Orta Çağ’da şehir genellikle nehirden
bir surla ayrılmış olarak kurulmakta ve ana kapıları bu yönde bulunmaktaydı. Bu durumda şehir
plânında ana yollar nehir yatağına dik değil, paralel olarak uzanmaktadır. Buna pek çok örnek
verilebilir. Bunlardan biri de Fransa’da Paris ile Bordeaux şehirleri arasında yer alan Tour
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kentidir. Bu şehir Loire nehrinin düz yatağının kenarında kurulmuş ve başlangıçta köprüsü
bulunmamaktaydı. Tour şehrinin 16.yy’daki plânında Grand Rue adı verilen ana caddesinin
nehre paralel olarak uzandığı anlaşılmaktadır (şekil-3). Şehrin diğer önemli caddesi de bu ana
caddeye paralel uzanıyordu. Bu nehre paralel ana caddenin adı ve yönü mana taşıyordu ve
şehrin diğer önemli caddesi olan Sellerie caddesi de bu ana caddeye paralel olarak
uzanmaktaydı. Bu iki büyük ve önemli caddenin arasında kalan ve bunları şehrin çeşitli
yerlerinden birbirine bağlayan diğer yolların önemleri nisbeten az olup, nehre paralel uzanan
diğer iki ana caddeye göre daha kötü şekilde düzenlenmişlerdi. Bu tali caddeler daha dar, daha
kısa ve diğerlerinden farklı olarak düz bir şekilde inşa edilmiş değildi. Fakat 18.yy’da ParisBordeaux karayolu üzerinde bir köprü kuruldu. Böylece bu köprünün üzerinden geçen ve şehri
boydan boya kateden yeni bir cadde meydana getirilmiş oldu. Royale adını taşıyan bu yeni
cadde artık şehrin ikinci büyük caddesi haline gelmiş idi. Böylece şehrin bugünkü plânı nehre
ve kurulan köprüye göre yeniden düzenlenerek, nehre ve günümüzde köprüye uygun bir plân
şeklini alarak gelişme göstermiştir.
Böylece görülüyor ki, Tour şehri düz bir alan üzerinde ve nehrin büklümlerinin
bulunmadığı bir mevkiide kurulmuş bulunmaktadır. Buna bağlı olarak şehrin plânında, nehrin
ve köprünün etkileri birbirine dengelenmiştir. Nehre paralel uzanan caddeleri, nehre dik yönde
tali yollar kesmektedir ve tamamen dama tahtası şeklinde şehir plânı ortaya çıkmıştır. Tour
şehri gibi Fransa’daki Rouen ve Orleans şehirleri de benzer durumdadır. Düz ovalar içinde
kıvrımlar yapmadan akan bu nehirlerin kenarında kurulmuş olan şehirlerin plânları satranç
tahtasına benzemektedirler.

10.3.2. Menderesler Çizerek Akan Nehirler
Buna karşılık menderesler çizerek akan nehirlerin kenarlarında kurulan ve nehirlerin
büklümleri içine sokulmuş halde bulunan, meandırların oluşturduğu kıvrımların içinde yer alan
şehirlere ait yerleşme plânları çok daha değişik özellikler göstermektedir. Bu gibi şehirlerin
yerleşim plânlarındaki özellikleri esas olarak iki grupta değerlendirmek mümkündür.

10.3.2.1. New Orleans şehri
Birinci gruba ait şehirlerde, bir kısım yollar şehrin mecrasını takip eder ve akarsuyun
çizdiği kıvrımlara uymaktadır. Diğerleri ise, nehrin çizdiği büklümün merkezinden nehre doğru
yelpaze şeklinde açılan ve nehrin yatağına doğru gelen yollar şeklindedir. Bunun en iyi
örneklerinden biri New Orleans şehridir (şekil-4). Benzer şekilde Almanya’nın DresdeNeustadt, Fransa’nın Boulogne-Billancourt nehirlerinin menderesleri kenarlarında yakın
zamanlarda kurulmuş ve bu nedenden dolayı surlarla çevrili olmanın oluşturduğu sorunlardan
uzak yeni şehirlerdir ve bu nehirler yerleşim plânlarının dama tahtasına benzer şekil
kazanmasında rol oynamaktadır.
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Şekil:4 New Orleans

10.3.2.2. Bern şehri
İkinci gruptaki şehirlerde, nehrin büklümü üzerindeki köprüye şehrin cadde ve sokak
sistemleri paralel veya dikey şekilde düzenlenmiş yerleşim plânları hakimdir. Bu kısımda
düzenlenen yerleşim plânları da, ana hatlarıyla nehrin yatağına uygun bir şekilde
düzenlenmiştir. Buna en iyi örneklerden biri, İsviçre’nin Bern şehridir (şekil-5).
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Şekil:5 Bern şehridir

Burada Aare nehrinin bir meandırının meydana getirdiği büklümün içinde yer alan
şehrin ana caddeleri genel olarak nehrin yatağına uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Bu
uzunlamasına caddeleri dikine bazı tali yollar kesmektedir. Bern’de nehrin çizdiği kıvrım,
şehrin yerleşim plânına büyük ölçüde etki yapmış sayılmaz.

10.3.2.3. Verona şehri
Nehrin menderesleri kenarlarında kurulan bazı şehirlerde yerleşim plânları büklümlere
uyum göstermez. Diğer bir ifadeyle şehrin kenarlarında bulunan nehrin çizdiği büklümler,
yerleşme sahalarının plânlarını pek etkilememiş olduğu söylenebilir. Bunların en tipik
örneklerinden biri kuzey İtalya’daki Verona şehridir. Verona Alp dağlarından inen ve Po
nehrine paralel olarak Adriyatik Denizine dökülen Adige Nehrinin oluşturduğu büklümün
kenarında kurulmuştur (şekil-6).
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Şekil:6

Bu şehrin yerleşme plânında hakim cadde ve yol şebekesinin uzanışlarının, nehrin
yönüne bağlı bulunmadığı görülmektedir. Böylece dama tahtası şeklindeki şehir plânının
meydana gelişinde bu noktada nehirlerin büklümünün etkisi kesinlikle bulunmamaktadır.
Şehrin cadde ve sokak sistemleri, genellikle nehrin yatağına eğik bir şekilde gelmektedir.
Nehrin büklümün içinde yer almasına rağmen, şehir plânı genellikle satranç tahtası şeklini
andırmaktadır.
Şehir plânlarında nehirlerin etkileri üzerinde durulurken şüphesiz düz ovalarda ana nehir
dışında başka derelerin ve kanalların durumunu da dikkate almak gerekir. Bazı şehirlerin
yerleşim alanlarına ait plânlarda, bugün görünüşte açıklanması zor olan bazı şekiller, halen
kaybolmuş eski mecra ve dere yataklarına bağlanabilir. Örneğin Orta Çağda Venedik ve
Amsterdam gibi şehirler, nehrin ağız kısımlarında çeşitli kanallarla parçalanmış adacıklar
üzerinde kurulmuş ve adeta yarı kara ve yarı su şehirleri durumunda bulunuyorlardı.
Amsterdam’ın 17.yy’da genişletilme çalışmaları başlatıldığı ve şehir plânının yapıldığı
zamanlarda yarı daire şekilli üç kanal, mevcutların etrafına inşa edilmiştir. Böylece bazı
halkavari yollar ortaya çıkmış ve bunları kesen yarı daire şeklinde diğer yollar belirlenmiştir.
Sonuç olarak şehir plânı bir merkezden etrafa doğru yayılan iç içe geçmiş halkalar şeklinde
oluşmuş bulunmaktadır. Benzer şekilde Venedik de çeşitli deniz kolları arasında irili ufaklı 118
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adacık üzerinde kurulmuştur. Şehrin Esclavons limanından başka hiçbir yerinde cadde ve
sokaklar mevcut su yollarına paralel değildir. Yolları hemen daima kanallar keser ve yolların
şehir içinde devamını sağlamak üzere kurulan köprüler, bu bakımdan büyük anlam
taşımaktadır.
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Uygulamalar
Şehir planları üzerinde maddi faktörlerin etkisini araştırınız.
Şehir planları üzerinde denizin etkisini araştırınız.
Şehir planları üzerinde nehirlerin etkisini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Şehir planları üzerinde maddi faktörlerin etkisini açıklayınız.
Şehir planları üzerinde denizin etkisini açıklayınız.
Şehir planları üzerinde nehirlerin etkisini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şehir planları üzerindeki etkisi açısından yol, deniz, akarsu ve sur maddi faktörlerin
değerlendirilmesine yolların şehir planları üzerindeki etkisiyle başlanmaktadır. Yolların farklı
yön, uzunluk ve genişlikte inşa edilmesinde rol oynayan faktörler ele alındıktaktan sonra maddi
faktörlerden bir diğeri olan deniz kıylarının şehir planları üzerindeki etkisi
değerlendirilmektedir. Şehir planları üzerindeki etkisi açısından nehirlerin ele alındığı bölümde
ise öncelikle İsviçre’nin Bern şehir planı incelenmekte daha sonra ABD’deki New Orleans şehir
planı ve son olarak da İtalya’daki Verona şehir planının şekillenmesinde nehirlerin etkisi
üzerinde durulmaktadır.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde şehir plânının oluşmasında ve bu plânların
açıklanmasına etki eden maddi faktörlerden biri verilmemiştir?
A) Deniz ve göl kıyıları
B) Yol
C) Akarsu
D) Din
E) Dağ

2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Bazı şehirler bir yol üzerinde kilometrelerce
uzanmaktadır. ……………buna Türkiye’de en tipik örneklerinden birini oluşturmaktadır.”
ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Konya
Ankara
Düzce
Antalya
Balıkesir

3Genel görüş olarak bir balıksırtını andıran şehir plânının en tipik
örneklerinden birini de İspanya’nın Atlas Okyanusu kıyılarında Vigo
yakınlarındaki Pontevedra şehri oluşturmaktadır.

Doğru

Yanlış

Eğer iki ana yol ekseni eşit öneme sahipse, özellikle de biri diğerini geniş açıyla Doğru
kesiyorsa, ne dikey ne de yatay yollardan söz etmek mümkündür. Bu durumda
şehir plânı satranç tahtası biçimini almaktadır.

Yanlış

4-
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5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İsviçre’deki Bern şehrinin kenarında kurulduğu
nehrin adı verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Aare
Tuna
Drina
Rhen
Po

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Tali Yol” un anlamı verilmiştir?
a) Birinci derece önemli yol
b) Ana yol
c) İkinci derece önemli yol
d) Ana aks
e) Çıkmaz yol

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kuruluşunda ve şehir plânının oluşumunda
denizin etkisinin oldukça önemli önemli olduğu şehirlerden biri verilmiştir?
a) Bursa
b) Bern
c) Tour
d) Pontevedra
e) İskenderun

8Şehir plânının oluşmasında ve bu plânların açıklanmasına etki eden yol,
akarsu, deniz ve göl kıyıları, dağ, anıtlar ile sur gibi Maddi Faktörlerin her biri
şehir plânının ortaya çıkmasında eşit derecede etkilidir.

Doğru
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Yanlış

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Uruguay’da River de la Plate körfezinde yer
alan………………. , kenarları biri diğerinin devamı olmayan ve dar bir açıyla birbirinden
ayrılmış kare şeklinde iki yarımada üzerinde kurulmuş şehir verilmiştir?
a) Vigo
b) Montevideo
c) Ruen
d) Santa Rosa
e) Placido Rosas

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, nehrin çizdiği büklümün merkezinden nehre
doğru yelpaze şeklinde açılan ve nehrin yatağına doğru gelen yolların görüldüğü şehir
verilmiştir?
a) New Orleans
b) Neustadt
c) Billancourt
d) Bern
e) Adige

Cevaplar
1)D, 2)C, 3)D, 4)Y, 5)A, 6)C, 7), 8)Y, 9)B, 10)A
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11. ŞEHİR PLANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AÇISINDAN
DAĞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Vitoria Şehri
11.2. Cordes Şehri
11.3. Priene Şehri
11.4. Şehir Planları Üzerindeki Etkisi Açısından Surların Etkisi

179

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şehir Planları Üzerindeki Etkisi Açısından Dağların Önemi Nedir?
Vitoria Şehir Planı Nasıl Oluşmuştur?
Cordes Şehir Planı Hangi Faktörlere Bağlı Olarak Oluşmuştur?
Priene Şehir Planı Hangi Faktörlere Bağlı Olarak Oluşmuştur?
Şehir Planları Üzerindeki Etkisi Açısından Surlar Nasıl Etki Etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Şehir Planları Üzerindeki
Etkisi Açısından Dağların
Etkisi

Dağların da, şehir plânlarının
bazı özellikler kazanmasında
büyük ölçüde rol oynayan
maddi faktörler arasında yer
aldığının kavranması.

Vitoria Şehri

Dağlık, arızalı sahaların şehir
plânları üzerindeki
etkisi
açısından bir örnek olarak
Vitoria şehir planı.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Cordes Şehri

Dağlık, arızalı sahaların şehir
plânları üzerindeki
etkisi
açısından bir örnek olarak
Cordes şehir planı.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Priene Şehri

Dağlık, arızalı sahaların şehir
plânları üzerindeki
etkisi
açısından bir örnek olarak
Antik Priene şehir planı.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Şehir Planları Üzerindeki
Etkisi Açısından Surların
Etkisi

Şehir plânları şekillerinin
çeşitlenmesini
etkileyen
diğer bir maddi faktör de
şehirleri çevreleyen surların
öneminin kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
Şehir Planları Açısından Dağlar
Vitoria Şehri
Cordes Şehri
Priene Şehri
Surlar
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Giriş
Dağlar da, şehir plânlarının bazı özellikler kazanmasında büyük ölçüde rol oynayan
maddi faktörler arasında yer almaktadır. Şüphesiz bazı şehirler dağlık sahalar üzerinde önemli
geçitler kenarında veya dağ içi havzalarında var olan düzlüklerden yararlanmak üzere
kurulmuşlardır. Dağ içinde veya kenarında kurulmuş pek çok şehrin yerleşme plânında dağın
etkisi hissedilmektedir. Fakat bu etkinin her zaman açık bir şekilde ortaya çıkartılması mümkün
olmayabilir. Özellikle eski yerleşme merkezlerinde mevcut surlar veya genellikle tepelik
alanların üst kısımlarında kurulmuş bulunan dini binalar veya anıtlar, bu engebeli alandaki yer
şekillerinin yerleşme plânı üzerindeki etkisi kadar ve bazı durumlarda ondan daha da tesirli
oldukları görülür. Fakat genellikle dağlık sahalarda kurulmuş şehirlerin yerleşme plânlarında,
doğal çevrenin etkisi büyük olmaktadır ve buradaki yerleşmelerin düzenlenmesinde, şehir
plânlarının ortaya çıkmasında doğa hemen daima önemli işaretler vermektedir.
Tepelik bir alanda kurulan şehrin en önemli noktası, tereddütsüz tepenin üst kısmı
olduğundan buraya ulaşabilmek için şehrin çevresinden çeşitli yollar bu noktaya doğru
yaklaşmakta ve burada kesişmektedir. Adeta tepenin üstü merkez olan, ışınsal bir yol şebekesi
kurulmuştur. Diğer taraftan bu ışınsal yol şebekesini birbirine bağlayan tali yol sisteminin de
ortaya çıkartılmasında engebeli alanların eğim ve yükselti özelliklerinin etkisi bulunmaktadır.
Bu ikinci derecede önemli yollar, genellikle eşyükselti eğrilerine paralel olarak uzanmaktadır.
Böylece tepelik alanların etrafında izohipsleri takiben tali yollar ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla tepelik alanın üst kısmına denk gelen bir merkeze yönelen ışınsal yol şebekesi ve
bunu kesen iç içe geçmiş halkalar halindeki ikinci derecede yol şebekeleriyle örülmektedir.
Tepelik sahada yamaç eğimlerinin arttığı kısımlarda hem ışınsal hem de dairevi yol şebekesinde
bazı değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Buralarda genellikle yollar daralmakta, düz bir hat
boyunca uzanma olanakları ortadan kalkmaktadır. Böyle yerlerde dar ve zik-zak sokakların
sayısında belirgin artış görülmektedir.

11.1. Vitoria Şehri
Dağlık, arızalı sahaların şehir plânlarına etkileri konusunda pek çok örnekler vermek
mümkündür. Bunlar arasında en tipik olanlarından biri, İspanya’nın Navarra bölgesindeki
Vitoria şehridir. Vitoria şehri, Kantabr dağları ile Pirene dağları arasında 524m yüksekliğinde
küçük ve basık bir tepe üzerinde kurulmuştur. Bu kentin eski merkezi tepenin üzerinde ve etrafı
surlarla çevrilmiş oval bir şekildedir (şekil-7). Bugün şehir iç içe geçmiş dört oval parça ile
çevreye doğru yayılmıştır ve bunlar tepelik alanın topoğrafik şekline uygun olarak gelişmiştir.
Tepelik alanın üstünde veya başka bir ifadeyle kentin merkezi kısmının içinde uzanan düz bir
yol, zirvedeki iki önemli kiliseyi birbirine bağlamaktadır. Sainta Maria katedralini Saint-Michel
kilisesine bağlamaktadır. Şehrin çevresinden merkeze doğru çıkan yollar bu caddeyle
birleşmektedir.
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Şekil:7-Vitoria Şehri

11.2. Cordes Şehri
Tepelik alanlarda kurulan şehirlerde bazen şehre girilen yerlerden yol ikiye ayrılmakta
ve eğim özelliklerine bağlı olarak yamaçlar boyunca şehri katederek tekrar birbirleriyle
birleşmektedir. Kente giriş ve çıkışı sağlayan cadde birinci kavşaktan itibaren tepelik alanda
biraz daha ilerledikten sonra tekrar ikiye ayrılmakta ve tepelik alanı bu kez biraz daha yüksekten
çevirerek, yeniden birbirleriyle birleşmektedir. Şehirlerde tepelik alanlarda eğime dik yönde
gelişen bu yol sistemlerinin ikiye ayrıldığı ve tekrar birleştiği noktalar genellikle şehre girişi ve
çıkışı sağlayan caddelerle birleşmekte ve bunların üzerinde bulunmaktadır. Fransa’da
Toulouse’un kuzeydoğusunda yer alan Cordes şehri bu tip şehir plânlarına gösterilebilecek tipik
bir örnektir (şekil-8).
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Şekil:8-Cordes Şehri

11.3. Priene Şehri
Dağlık, tepelik arızalı alanlarda kurulan şehirlerde sokak ve caddelerde insanların
kolaylıkla yol almaları bazen ihmal edilmiş olabilir. Bu gibi şehirlerde kentin mimari tarzının
bozulmaması, adeta insan faktörünün üstünde tutulmuştur. Özellikle eski şehirlerden buna ait
birçok örnek vermek mümkündür. Bunlardan biri ve başta geleni Büyük Menderes nehri eski
halici kenarında, Samsun dağı yamacında kurulmuş bulunan antik Priene şehridir (şekil-9-10).
Burada kristalin şistler ve kalkerler üzerinde ve oldukça dik eğimli bir yamaçta birbirini dik
açılarla kesen yol ve cadde şebekesinin açıldığı dama tahtasına benzer şehir plânına sahip bir
yerleşme kurulmuştur. Özellikle yamacın eğimine paralel uzanan sokakları, bazı yerlerde
İlkçağdaki taşıtların bile kullanamadığı gibi merdiven basamakları durumunda inşa edilmiştir.
Engebeli sahalar üzerinde dama tahtası plânlı kurulmuş şehirlere diğer bir örnek de San
Fransisco’dur. Bu şehirde de bazı sokaklar merdiven haline getirilmiş ve nakil araçları bu türlü
yolların ancak bir kısmına kadar sokulabilmektedir.
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Şekil.9-Prien Şehri

Samsun-Dilek dağının antik çağlardaki adı Mykale dir. Priene günümüzde Söke’nin bir
bucağı olan Güzelbahçe bucağına bağlı Turunç mevkiinde yer almaktadır. Priene çok sarp ve
dik bir vadide kurulmuş Helenistik dönem şehridir.
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Şekil:10-Prien Şehri Kesiti

Grid sistem veya Hippodamus sistem olarak isimlendirilen yol şebekesi ilk kez antik
Milet kentinde uygulanmış ve şehir planlamasında bir çağ açmıştır.
Priene’nin kurulduğu alandaki eğim fazla olduğundan yol ve cadde yapımı çok zordur.
Böyle yerlerde ulaşımın kesintisiz sağlanabilmesi için merdiven sistemi uygulanmıştır. Bu şehir
planında önemli olan cadde ve sokaklar birbirini dik açılarla kesmektedir. Şehirde ana
caddelerin uzanışı doğu-batı yönlü iken, diğer sokakların yönü ise kuzey-güney
istikametindedir. Yolların uzanımlarının bu şekilde olması tesadüfi değil tercih sonucu
gerçekleşmiştir. Çünkü;
1-Güneş ışınlarından daha fazla yararlanmak mümkün hale gelmiştir, böylece evler daha
az enerji harcayarak ısıtıldığı gibi, daha temiz ortamlarda yaşama olanağını elde etmişlerdir.
2-Yerel rüzgarlar olan dağ ve vadi meltemlerinden daha fazla yararlanarak, bunaltıcı
yaz sıcaklıklarının etkisi azaltılmıştır,
3-Kuzey-güney yönlü sokak sistemleri vasıtasıyla dağ ve ova meltemlerinden daha fazla
yararlanılmıştır,
4-Şehrin her yönünden esen bol rüzgarlar sayesinde bir taraftan şehir serinlerken, diğer
taraftan şehirdeki kirli hava kentten uzaklaştırılmış olur.
Coğrafyanın sunduğu bu hava olayını insanlar doğayı gözleyerek keşfetmişler ve şehrin
mimarisine uygulamışlardır.
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11.4. ŞEHİR PLANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AÇISINDAN
SURLAR
Şehir plânları şekillerinin çeşitlenmesini etkileyen diğer bir maddi faktör de şehirleri
çevreleyen surlardır. Surlar, şehir plânında ve yollar üzerinde hemen daima etkilerini
göstermişler ve yollar surlara uydurulmuştur. Ayrıca bu büyük ve kalın duvarlar tıpkı nehirler
gibi şehrin yerleşme sahalarının belirli kısımlarında açılmış kapıları dolayısıyla cadde ve
sokakları kendine çekmekte ve sonuçta bazı şehirlerin yol sistemleri surlar kenarında belirli
noktalarda toplanmaktadır. Bu durum şehirlerin plânlarının şekillenmesinde önemli ölçüde rol
oynamaktadır. Surlarda genellikle savunmaya uygun noktalarda açılmış kapıların varlığına
bağlı olarak, cadde ve sokak sistemleri düzenlenmiştir. Bugün yerleşme tarihi Orta Çağa veya
daha eskiye inen pek çok şehirde surların şehir plânı üzerinde çok etkili olduğu gözlenmektedir.
Surların durumuna göre, şehirlerin yerleşme plânları farklı şekillerde karşımıza
çıkabilir. Bunlar arasında kare ve dikdörtgen şeklindeki şehir plânları en çok rastlananlardır.
Örneğin Fransa’da Bordeaux, Rouen ve Orleans şehirleri surların uzanışına uygun olarak
düzgün dört kenarlı şekiller halindedir. Bu gibi şehirlerde eski plân aynen korunmuştur. Bazı
şehirler surlarından dolayı oval bir şekildedir. Böyle bir şehir plânına sahip yerlerde, şehrin
cadde ve sokak sistemleri ana hatlarıyla surların uzanışına uydurulmuştur. Surların şekline bağlı
olarak, bazı şehirler de yarı daire şeklinde yerleşme plânlarına sahiptir (şekil-11).
Böylece eski şehirleri çevreleyen surlar, kentin yerleşim düzeni ve plânları üzerinde
büyük ölçüde etki yapmaktadır. Hatta surların bu etkileri günümüzde ortadan kalkmış
olmalarına rağmen, bazı şehirlerde hala devam etmektedir. Örneğin Paris’in şehir plânında
görülen dairevi bulvarlar halka şeklindeki parklar ve yeşil alanlar, şehrin Sen Nehri kıyısından
itibaren dairevi şekilde genişlemesine bağlı olarak meydana gelmiştir. Benzer süreç Viyana,
Köln ve Barselona gibi şehirler için de geçerlidir. Bu şehirler de surlar içinde ve dairevi
yerleşim plânlarına uygun olarak gelişmektedirler. Şehirleri çevreleyen surların uzanış
durumlarına göre, şehir plânları üzerinde de etkileri bulunmaktadır.
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Şekil:11-Chalon-Sur-Saone
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Uygulamalar
Şehir planları üzerindeki etkisi açısından dağları inceleyiniz.
Şehir planları üzerindeki etkisi açısından surların inceleyiniz
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Uygulama Soruları
Şehir planları üzerindeki etkisi açısından dağların etkisini açıklayınız.
Şehir planları üzerindeki etkisi açısından surların etkisini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şehir planları üzerindeki etkisi açısından değerlendirildiğinde dağların veya dağlık
sahalın öneminden de söz edilmelidir. Şehir planları üzerindeki etkisi açısından maddi
faktörlerden biri olan dağların da, şehir plânlarının tamamında olmasa bile bir kısmının bazı
özellikler kazanmasında belirli ölçülerde rol oynadığı bilinmektedir. Fakat bu etkinin her zaman
açık bir şekilde ortaya çıkartılması mümkün olmayabilir. Şüphesiz bazı şehirler dağlık sahalar
üzerinde önemli geçitlerin kenarında veya dağ içi havzalardaki düzlüklerden yararlanmak üzere
kurulmuşlardır. Tepelik bir alanda kurulan şehrin en önemli noktası, tereddütsüz tepenin üst
kısmı olduğundan buraya ulaşabilmek için şehrin çevresinden çeşitli yollar bu noktaya doğru
yaklaşmakta ve burada kesişmektedir. Diğer taraftan bu ışınsal yol şebekesini birbirine
bağlayan tali yol sisteminin de ortaya çıkartılmasında engebeli alanların eğim ve yükselti
özelliklerinin etkisi bulunmaktadır. Bu ikinci derecede önemli yollar, genellikle eşyükselti
eğrilerine paralel olarak uzanmaktadır ki, bu tarz yol şebekesinin iyi örneklerine İspanya’nın
Vitoria ve Fransa’nın Cordes şehirlerinde rastlanmaktadır. Dağların etkisi olduğu kadar açık
olmamakla birlikte maddi faktörlerden biri olan surların da belirli ölçülerde şehirlerin planları
üzerinde etkili oldukları örneklere rastlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Bazı şehirler dağlık sahalar üzerinde
önemli……………. kenarında veya dağ içi havzalarında var olan düzlüklerden yararlanmak
üzere kurulmuşlardır.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır.
A) Göller
B) Akarsular
C) Geçitler
D) Dini yapılar
E) Tepeler

2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dağlık alanlarda kurulan şehirlerde ışınsal yol
şebekesini birbirine bağlayan tali yol sisteminin de ortaya çıkartılmasında etkili olan faktörler
verilmiştir?
A) Eşyükselti eğrileri
B) Sadece eğim
C) Sadece yükselti
D) Bakı
E) Eğim ve yükselti

3Cordes şehri, Kantabr dağları ile Pirene dağları arasında 524 m yüksekliğinde
küçük ve basık bir tepe üzerinde kurulmuştur.

Doğru

Yanlış

Büyük Menderes nehri eski halici kenarında, Samsun dağı yamacında
kurulmuş bulunan antik Truva şehri.

Doğru

Yanlış

4-

5-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Priene şehrinin kurulduğu dönem verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Roma Dönemi
Helenistik Dönem
Bizans Dönemi
Geç Roma Dönemi
Beylikler Dönemi
193

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, dağlık sahalarda kurulmuş eski yerleşme
merkezlerinin şehir planının ortaya çıkmasında, bazı durumlarda yer şekillerinin yerleşme plânı
üzerindeki etkisi kadar ve ondan daha da baskın olan faktörlerden biri verilmemiştir?
a) Köprü
b) Sur
c) Anıt
d) Abide
e) Dini yapılar

7-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Vitoria şehri, Kantabr dağları ile Pirene dağları
arasında 524m yüksekliğinde…………………… bir tepe üzerinde kurulmuştur.” ifadesini
doğru olarak tamamlamaktadır?
a) Ormanlık
b) Küçük ve basık
c) Volkanik
d) Büyük ve basık
e) Büyük ve yüksek
8Cordes şehrinde kente giriş ve çıkışı sağlayan cadde birinci kavşaktan itibaren
tepelik alanda biraz daha ilerledikten sonra tekrar ikiye ayrılmakta ve tepelik
alanı bu kez biraz daha yüksekten çevirerek, yeniden birbirleriyle
birleşmektedir.

Doğru

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Priene şehri dışında engebeli sahalar üzerinde
dama tahtası plânlı kurulmuş şehirlere örnek verilmiştir?
a) Cordes
b) Vitoria
c) Toulouse
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Yanlış

d) Verona
e) San Fransisco

10-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Helenistik dönem şehirlerinden biri olan
Priene’in yamacında kurulduğu Samsun-Dilek dağının antik çağdaki adı verilmiştir?
a) Aristo
b) Helenistik
c) Mykale
d) Priene
e) Akropolis

Cevaplar
1)C, 2)E, 3)Y, 4)Y, 5)B, 6)A, 7)B, 8)D, 9)E, 10)C
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12. ŞEHİR PLANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AÇISINDAN TARİH VE
KÜLTÜR ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Asyalı Kültürün Hakim Olduğu Ülkelerdeki Şehirlerin Yerleşim Planı
Özellikleri
12.1.1. Çin’de Şehirlerin Yerleşim Plânları
12.1.2. Japonya’da Şehirlerin Yerleşim Plânları
12.1.3. Hindistan’da Şehirlerin Yerleşim Plânları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şehir Planları Üzerindeki Etkisi Açısından Tarih Ve Kültür Özelliklerini inceleyiniz.
Asyalı Kültürün Hakim Olduğu Ülkelerdeki Şehirlerin Yerleşim Planı Özelliklerini inceleyiniz.
Çin’de Şehirlerin Yerleşim Plânlarının özelliklerini inceleyiniz.
Japonya’da Şehirlerin Yerleşim Plânlarının özelliklerini inceleyiniz.
Hindistan’da Şehirlerin Yerleşim Plânlarının özelliklerini inceleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şehir Planları Üzerindeki
Etkisi Açısından Tarih Ve
Kültür Özellikleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Yerleşme ve kültür tarihi Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
eskiye
inen
Asya verilen
ve
ders
ülkelerindeki
şehirler; slaytlarının
videolarının çalışılması.
yerleşim düzeni ve bunun
ortaya çıkardığı şehir plânı
itibariyle, daha değişik bir
kültür
altında
gelişmiş
bulunan yeni dünyadaki
şehirlerin fizyonomi ve şehir
plânlarından daha farklı
olduğunun kavranması.
Bilindiği gibi doğu Asya’da
esas olarak Çin kültürü
yaygındır. Buna bağlı olarak
şehirlerin plân özellikleri
sadece Çin değil aynı
zamanda Güney ve Kuzey
Kore ile Vietnam ve hatta
Japonya’da da az çok ortak
özellikler
gösterdiğinin
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Çin’de Şehirlerin Yerleşim Çin’de
şehrin
yerleşim
Plânları
düzeni, yol ve caddelerin
uzanışı üzerinde rol oynayan
maddi ve manevi faktörlerin
kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Japonya’da
Şehirlerin Japonya’da şehrin yerleşim
Yerleşim Plânları
düzeni, yol ve caddelerin
uzanışı üzerinde rol oynayan
maddi ve manevi faktörlerin
kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Hindistan’da
Şehirlerin Hindistan’da şehrin yerleşim
Yerleşim Plânları
düzeni, yol ve caddelerin
uzanışı üzerinde rol oynayan
maddi ve manevi faktörlerin
kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Asyalı Kültürün Hakim
Olduğu
Ülkelerdeki
Şehirlerin Yerleşim Planı
Özellikleri
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Anahtar Kavramlar
Asya Kültürü ve Şehir
Çin Kültürü ve Şehir
Japon Kültürü ve Şehir
Hint Kültürü ve Şehir
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Giriş
Buraya kadar şehirlerin yerleşim plânlarını etkileyen maddi faktörler incelenmiştir.
Şüphesiz bu maddi faktörlerin yanısıra manevi bazı unsurlar şehirlerin yerleşim plânı ve
görünümü üzerinde büyük ölçüde etki yapmaktadır. Şehir plânlarının özellikleri üzerinde rol
oynayan bu manevi faktörlerin başında tarih ve kültür özellikleri gelmektedir. Yerleşme ve
kültür tarihi eskiye inen Asya ülkelerindeki şehirler; yerleşim düzeni ve bunun ortaya çıkardığı
şehir plânı itibariyle, daha değişik bir kültür altında gelişmiş bulunan yeni dünyadaki şehirlerin
fizyonomi ve şehir plânlarından çok daha farklıdır.
Elbette bu farkın sadece iki dünya arısındaki tarih ve kültür farklılığından kaynaklandığı
iddia edilemez. Ancak tarih ve kültür farkı dolaylı tarzda da olsa şehir plânları üzerinde büyük
rol oynamaktadır. Tarihle birleşmiş ve bir bakıma kaynağını tarihten alan bu kültür farkı, hiç
şüphesiz yeryüzünde çeşitli bölgeler arasında ekonomik hayat üzerinde de büyük etki
yapmaktadır. Kültür farkı ekonomik farklılığa neden olmakta ve sonuçta şehirlerdeki insanların
geçim ve hayat tarzları değişik kültür bölgelerinde birbirinden farklılaşmaktadır. Temelde
kültür farklılığından kaynaklanan bu ayrışma, şehirlerin yerleşim tarzları ve plânlarında da
kendini göstermektedir. Buna göre yeryüzündeki kültürel esaslara bağlı olarak birbirinden
farklı üç bölge belirlenebilir. Bunlar;
I-Asyalı kültürlerin hakim olduğu ülkeler,
II-Avrupalı kültürlerin hakim olduğu ülkeler,
III-Avrupalı koloniyel kültürün hakim olduğu ülkeler şeklindedir.
Herbir kültür bölgesindeki egemen hayat tarzının ortaya çıkardığı merkezlerdeki
yerleşim düzenleri ve şehir plânları üzerinde ayrı ayrı durulacaktır.

12.1. Asyalı Kültürün Hakim Olduğu Ülkelerdeki Şehirlerin Yerleşim
Planı Özellikleri
Bilindiği gibi doğu Asya’da esas olarak Çin kültürü yaygındır. Buna bağlı olarak
şehirlerin plân özellikleri sadece Çin değil aynı zamanda Güney ve Kuzey Kore ile Vietnam ve
hatta Japonya’da da az çok ortak özellikler göstermektedir. Şehirleşme tarihi eskiye inen, ilk
şehirlerin yeryüzünde ortaya çıktığı birkaç merkezden biri olan bu bölgede açıkça şehir kavramı
oluşmuş ve burada şehir plânlarının durumu ve bazı özellikleri belirlenmiştir.

12.1.1.Çin’de Şehirlerin Yerleşim Plânları
Şehir plânlarında surlar çok önemli bir unsuru meydana getirdiği gibi surların şehrin yol
ve caddeleriyle sıkı ilişkisi de bulunmaktadır. Şehir surlarının inşasıyla ilgili kaynaklar, Çin
şehirlerinin kuzeybatı eyaletlerinden doğuya ve güneydoğuya doğru M.Ö.3.yy’dan itibaren
yayıldığını ortaya koymaktadır. Genel bir kural olarak şehir surları yüksek yapılmakta ve
olanaklar ölçüsünde dikdörtgen veya dik açılı bir tarzda inşa edilmektedir. Çin şehirleri
202

genellikle ovalık alanlarda kurulmuştur; yamaçlardan genellikle kaçınılmıştır ve şehir surları
savunma amaçlıdır. Böylece şehirler kesin bazı esaslara göre inşa edilmektedirler. Şehrin
kuzeyindeki kapılar genellikle daha az önemli olup, bu kapılar genellikle kapalı durumdadır.
Bundan dolayı Çin şehirlerinin güneyi daha çok kabul görmektedir. Kuzey Çin’de, büyük
şehirlerde olduğu kadar küçük şehirlerde de yerleşme alanları sağlam surlarla çevrilmiştir.
Fakat bu özellik Çin’in ilk şehirlerinin ortaya çıktığı menşe (merkezinden) bölgesinden
uzaklaştıkça biraz değişikliğe uğramaktadır. Özelikle orta ve güney Çin’de şehirleri çevreleyen
surlar kaybolmağa başlamaktadır. Benzer şekilde Kore ile Mançurya’da da bu gibi özelliklere
rastlanmasına rağmen genellikle kuzey Çin’deki şehirlerde görülen yerleşme düzenleri
yaygındır. Buna rağmen şehirlerin yerleşim düzenlemelerinde, surların inşasında topoğrafya
şartlarının rolü önemlidir ve surlar topoğrafik şartlara paralellik göstermektedir. Burada şehir
ile surlarının kavisli olması arasında sıkı bağlılıklar göze çarpmaktadır ve yüksek alan üzerinde
şehrin gelişmesi mümkün olabilmiştir. Böylece son zamanlarda Çin dünyasında da bazı şehirler
ovalardan tepelik alanlara doğru çıkmıştır. Buna örnek olarak Nanking ile güney Kore’nin
başkenti olan Seul verilebilir.
Daha önce maddi unsurların şehir plânı üzerindeki etkilerini gözden geçirirken
belirtildiği gibi şehir surları Çin’de şehrin yerleşim düzeni, yol ve caddelerin uzanışı üzerinde
büyük rol oynamaktadır. Caddeler genel olarak şehir surlarına paralel olarak uzanmakta ve
karşılıklı yer alan şehir kapıları bu caddeler vasıtasıyla birbirine bağlanmaktadır. Böylece
caddeler şehrin büyük kapısına doğru yönelmektedir. Şehrin yerleşim alanı boyunca enine ve
boyuna uzanan caddeler birbirini dik açılarla kesmektedir. Dolayısıyla Çin şehirlerinin çoğunun
eski çekirdeklerinin yerleşim düzeni dama tahtasını andırmaktadır. Şehrin ana caddelerinin
kavşağında meydanlık alan bulunmamaktadır ve durum Çin şehirleri için karakteristik bir
özelliktir. Ana caddeye paralel uzanan; fakat ikinci derecede öneme sahip caddeler, şehir
kapılarına açılmamaktadır. Bunlar aynı zamanda şehrin surlarına kadar da yakınlaşmazlar.
Çünkü bazen bu kısımlara bakan yerleşme sahasının dışında kalan tepelik alanlar ve şehrin
bahçelikleri yayılmaktadır. Buraları eskiden güvenliğin ortadan kalktığı dönemlerde şehir
çevresindeki köylerde yaşayanların gelerek yerleştikleri, adeta şehir içindeki rezerv alanlar
olarak fonksiyon üstleniyorlardı. Şehirlerin hayvanla çekilen arabalarının geçebileceği kadar
geniş olan ve böylece ulaşıma uygun bulunan bu caddeleri, şehrin boş kısımları yakınında
çıkmaz sokaklar tarafından kesiliyordu. Bu çıkmaz sokakların her biri bir çiftçi ailesinin bir
ikametgah ünitesinin şehir merkezine açılışını sağlıyordu. Kuzey Çin’de iklim şartları
nedeniyle her çiftçi ailesinin ikametgah ünitelerini birbirine bağlayan çıkmaz sokaklar, güneye
doğru açılıyordu. Böylece zik-zaklı yollar ve çıkmaz sokaklar durumunda bulunan yollar
gelişmişti. Çıkmaz ve dolambaçlı sokak sistemlerinin yayılışında ve uzanış yönlerinde
sistematik bir düzen yoktur. Bunun yanında çok dar yol sistemine sahip bulunan ve şehrin çıkış
noktasında gelişen ön şehirler de bulunmamaktaydı [Pekin’in Çin şehri örneğinde açık bir
şekilde belirtildiği gibi, Çin’de şehirler esas olarak şehrin gelişmesine paralel olarak dörtgen
şeklinde surlarla çevrilmiştir.
Çin şehirlerinde tarihi faktörün şehir plânlarındaki etkisi gittikçe kaybolmaktadır. Yol
şebekesinin surların uzanışına göre düzenlenmesi özelliği Kore ve Mançurya’da tarihe
bağlanmaktadır. Yeni şehirlerin veya eski şehirlerin yenilenen kısımlarında yerleşim düzeninde
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değişiklikler gerçekleşmektedir. Bu nedenle orta ve güney Çin şehirlerinde yol ve cadde
sistemlerinde eski dama tahtası şekillerinin yerini düzensiz cadde şebekeleri almaktadır.
Böylece şehirlerin düzenli bir plân dahilinde kurulmalarını ve gelişmelerini sağlayan güç
zamanın akışı içinde Çin dünyasında zayıflamış ve bunun sonucunda da orta ve güney Çin’de
düzenli sokak şebekesi önemini kaybetmiş bulunmaktadır. Bundan dolayı kuzey Çin’de
şehirlerin eski merkezlerinden uzaklaştıkça daha değişik şekiller ortaya çıkmakta ve burada
caddeler şehrin yerleşim düzenini belirleyici faktör olarak önemli rol oynamamaktadır. Bunun
dışında iklim şartlarına uygunluk da fazla düşünülmemiştir. Burada şehir içi ulaşım motorlu
araçlarla değil, kısmen insanların çektiği arabalarla karşılanmakta ve kısmen de kanallar
boyunca kayıklarla yapılmaktadır. Burada genellikle kayıklar üzerinde kurulmuş bazı
şehirlerden söz edilebilir ve bu tarihte eski şehirlere ait sur kapılarının önünde kurulmuş ön
şehirlerden farklı değildir.

12.1.2. Japonya’da Şehirlerin Yerleşim Plânları
Japonya’daki şehirlerde de Çin etkisi hissedilmektedir. Burada sadece şehirlerde değil
aynı zamanda kır yerleşmelerde Asya’nın batı kıyılarından gelen etkiler kendini açıkça
hissettirmektedir. Bu etki Nara ve Kyto gibi şehirlerde bariz olarak görülmektedir.
Japonya’nın eski başkenti olan Kyto 792 yılında İmparatorun başkenti olarak
kurulmuştur. Japonya’da Orta çağda büyük toprak sahipleri genellikle etrafı kalelerle çevreli
şehirler inşa etmişlerdir. Bu kale şehirler tüccar ve sanatkarlarında toplandığı merkezler haline
dönüşmüştür. Bu tip yerleşmelerde de genellikle Çin şehirlerinde olduğu gibi birbirini dik
açılarla kesen yol şebekesi benimsenmiştir.
Japon şehirlerindeki konutların inşasında genellikle yapı malzemesi olarak ahşap
kullanılmış olduğundan zaman zaman gerçekleşen büyük yangınlardan sonra şehrin bir
kısmının yeniden inşa edilmesi gerekmiş ve bu sırada şehir planlarında değişiklikler
benimsenmiş ve şehrin cadde ve sokak sistemleri zamanın akışına bağlı olarak değişik
özellikler kazanmıştır. Böylece Çin’de belirli planlara göre düzenlenen şehirler özellikle Kuzey
Çin’de çevreyi etkisi altına almış ve bu sistem etrafa yayılmış, güneye ve doğuya doğru
yayılmıştır.
Çin dünyasında uygulanan bu şehir planlarının kökleri M.Ö.1400’lü yıllara kadar geriye
gitmekte ve daha sonra günümüze kadar geçen zaman dilimi süresince hemen daima
yenilenmiştir. Böylece şehirlerin yerleşim düzenlerinde kazanılan esaslar 3000 yıldan daha
fazla bir zaman içinde doğu Asya kültür gelişiminin sürekliliğini belirtmektedir. Dolayısıyla
Japonya’da idari merkezler olarak çoğu kez kale şehirleri seçilmiş ve bu merkezler yakın
zamanlarda birçok sanayi kolunu kendine çekmiştir. Bunlar dışında büyük yolların kenarlarında
uğrak merkezleri, Pazar şehirleri ve limanlar Japonya’da eskiden beri büyük önem taşımıştır.
Özellikle liman şehirleri 1868 yılından itibaren Japonya’nın açık denizlerde ticaret ve ulaşım
faaliyetlerine katıldıktan sonra daha da büyük önem kazanmıştır. Böylece gittikçe artan ulaşım
hizmetleri ve idari fonksiyonlar sebebiyle liman şehirlerine hammadde ithalatı fazlalaşmış ve
bunu çeşitli sanayi dalları izlemiştir. Dolayısıyla yeni sanayii şehirleri ortaya çıkmış ve bunlar
ekonomik olarak daha az gelişmiş kır sahaları ortasında sanayi hizmetlerine dayanarak gelişen
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ve çevresinin de kalkınmasını sağlayan merkezler haline gelmişlerdir. Şehirlerin içinde evler
birbirlerine çok yaklaşmış ve yeşil alanlar kaybolmuştur. Cadde ve sokaklar dama tahtası
şeklindedir ve birbirini dik açılı olarak kesmektedir. Japonya’da deprem tehlikesi nedeniyle
genellikle evler çok katlı değildir. Resmi binalar dışında ikametgah olarak kullanılan binalar
Budizm inancı gereğince bir mabedin yüksekliğinden daha fazla inşa edilemezdi. Bundan
dolayı Japon evleri küçük ve 20.yy’a kadar içlerinde fazla eşya bulundurmuyorlardı. Hokaido
adası hariç Japonya’da egemen olan iklim şartları ve deprem tehlikesi evlerin duvarlarının
inşasında ahşap malzeme veya bambu kamışı kullanılması büyük ölçüde yaygınlaştırılmıştır.
Bu malzemenin arası killi toprakla doldurulmakta ve duvarlarına kağıt yapıştırılmaktaydı.
Japonya’da büyük değişiklikler esas olarak 19.yy’ın ikinci yarısından sonra başladı ve
2.Dünya savaşını takiben önem kazandı. Japonya’nın dünya ticaret pazarlarına açılması ve ileri
derecede sanayileşmesi nüfus artışına neden olmuş ve ülke içinde nüfus hareketleriyle iç göçler
hızlanmıştır. Böylece eski şato şehirleri halka açık parklar haline dönüştürülmüş ve çevrede
idari binalar ile okullar inşa edilmiştir. Yol kavşaklarındaki merkezler ise toptan satış bölgeleri
olarak gelişmiştir. Depreme dayanıklı çelik karkas büyük binalar büyük şehirlerin
merkezlerinde yaygınlaşmaya ve yüksek binaların yapılmaya başlanmasıyla ikametgah ve
çalışma yeri olarak kullanılan sahalar birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Fakat şehir içinde
farklı faaliyetlerin değişik alanlarda hakimiyet kazanması Batı Avrupa veya Kuzey Amerika
şehirlerindeki kadar gelişmemiştir. Ancak 1952 yılından itibaren batı şehirlerinde görüldüğü
tarzda büyük bloklar halinde çok katlı ve daireli apartmanlar yapılmaya başlanmıştır. Bunlar
içinde Danchi tipi denilen Peyk şehirler gelişmektedir. Bu büyük şehirlerin etrafında gelişen
bu tip yerleşmeler özellikle elektronik taşıt araçları, optik aletler sanayi dallarının geliştiği
şehirlerde göze çarpmakta ve bu yeni peyk şehirleri dolayısıyla yerleşmeler parçalanmaktadır.
Böylece şehir içinde çalışanların iş ve ikametgah sahaları arasındaki mesafe artmakta ve
sonuçta günlük ritmik işçi hareketleri yoğunluk kazanmakta, yerleşim alanı genişleyen
şehirlerin kenarlarında kurulan yeni mahalleler ve peyk şehirlerinde oturanların ihtiyacını
karşılamak üzere çeşitli hizmet kollarının ortaya çıktığı görülmektedir.

12.1.3. Hindistan’da Şehirlerin Yerleşim Plânları
Hindistan’da şehirlerin yerleşim plânları, cadde ve sokak sisteminin yayılış özellikleri
belirgin değildir. Burada Hindu kültürü şehirlerin kuruluşunda bazı özelliklerin ortaya
çıkmasına temel oluşturmaktadır. Fakat bu bölgede Çin şehirlerinde görülenlerden daha büyük
farklılıklar bulunmaktadır. Hindistan’da Orta Çağda kendini hissettirmeye başlayan İslâmiyet
sadece şehir plânları üzerinde etkili olmakla kalmamış, aynı zamanda bazı yeni şehirlerin
kurulmasında da etkili olmuştur. Örneğin Delhi şehrinin eski kısmı 11.yy’ın ortalarından
itibaren Müslümanların yerleşmesine açılmış ve gittikçe kalabalıklaşmış; burası idare merkezi
haline getirilmiş, artan nüfusu nedeniyle de surlarla çevrili olan şehrin içinde yer kalmamış ve
eski kentin kuzeydoğusuna doğru ovada yeni bir ön şehir kurulmuştur. Daha sonra bu yeni
kentin de savunması düşünülerek etrafı surlarla çevrilmiş ve Siri adı verilen yeni bir şehir
kurulmuştur.
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Bazı araştırıcılar güney ve kuzey Hindistan’daki şehir fizyonomilerinde büyük
farklılıklar bulunduğuna dikkat çekmektedirler. Bu araştırıcılar güney Hindistan’daki şehirlerin
daha çok Hindu kültürü etkisinde gelişmelerine rağmen, kuzey Hindistan’daki şehirlerin
genellikle İslâm kültürü etkisi altında geliştiklerini düşünmektedirler. Bu görüşün aksini
savunanlara göre böyle bir gruplandırma yapmanın önemi bulunmamaktadır; çünkü
Hindistan’daki şehirlerin hemen hemen tamamında yerleşme plânlarında yol şebekesinde bir
kural bulunmamaktadır. Sokak ve caddeler gelişigüzel inşa edilmektedir. Sadece bazı kutsal
yerlerin, tapınakların bulunduğu şehirlerin belirli bir plâna göre inşa edildiği görülmektedir.
Hind şehirleri üzerinde önemli çalışmalar yapan Niemer’e göre, tipik Hind şehirlerinde
caddelerin dağılımı ve durumu özellik taşımaktadır. Bu özelliklerden biri cadde ve sokakların
genişliklerinin birden bire değişmesidir. Bu özellik kısmen cadde üzerinde bulunan pazarlar ve
satış merkezleriyle de ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ana caddeler nisbeten geniş olup,
buralara açılan tali caddeler ve sokaklar birbirini dik açıyla kesmektedir. Bu bakımdan Hind
şehirlerinde ana caddeye açılan yolların kenarlarında cadde ve sokak sistemleri dama tahtası
şekline benzetilebilir. Buna karşılık yan cadde ve sokaklar, genellikle küçük meydanlara doğru
açılmakta veya çıkmaz sokaklarla son bulmaktadır. Fakat Hind şehirlerinin yerleşim
plânlarında gözlemlenen çıkmaz sokaklar, Orta Doğu şehirlerinde olduğu kadar sıkça
rastlanmaz. Bunların ortaya çıkması, Hindistan’daki kast sistemiyle yakından ilgilidir. Kastlar,
insanların birbirleriyle yakınlaşmasını bu şekilde bir ölçüde sınırlamıştır. Buna bağlı olarak
şehir içinde çeşitli mahallerde yerleşmiş ve farklı kast mensublarının birbiriyle kopuk ilişkileri
çıkmaz sokak sisteminin varlığında önemli rol oynamıştır. Çıkmaz sokakların çevresinde
yerleşenler, diğer kast mensublarının sokaklarını kullanamaz ve evleri önünden geçemezler. Bu
hayat tarzı, şehirlerin yerleşim düzenine de yansımış ve sonuçta Hind şehirlerinin plânlarında
çıkmaz sokak sistemi ortaya çıkmıştır.
Bunun dışında özellikle kuzey Hindistan’da bazı şehirlerde İslâmiyet’in etkisi de, şehir
planlarında çıkmaz sokakların oluşmasına neden olmuştur. Buna örnek olarak İslâmabad şehri
gösterilebilir. Kentte şehir merkezinin bütün büyük caddeleri merkezi camii yakınında
birleşmekte ve bir çok çıkmaz sokak açıkça belli olmaktadır. Şehir planında görülen bu durum,
kuşkusuz kuzey Hindistan’da 16. ve 17.yy’lardaki İslâmiyet etkilerinin şehirlerin yerleşim
düzenleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.
Hindistan’da tapınak şehirleri, şehir planları açısından değişik özellikler göstermekte ve
bunları muhtemelen en eski Hind şehirleri olarak tanımlamak mümkündür. Bu kentler milattan
önceki tarihlerde, Hindliler tarafından geliştirilen inşa tarzına göre kurulmuş şehirlerdir.
Bunların en tipik örneklerinden birini “Silpa Sastra” şehrinde görmek olasıdır. Bu kent Hind
şehirlerinin ideal yerleşim düzenini ortaya koymaktadır [Bu yerleşim düzenine göre ideal Hind
şehirlerinin planı Ram Raz (1834) ve Havell (1915) tarafından yapılmıştır. Buna göre şehir
dikdörtgen şeklinde surlarla çevrilmiştir ve ortasında saray veya en büyük tapınak
bulunmaktadır. Buradan kuzey ile güneye ve doğu ile batıya şehrin kenarlarına ve biraz dışarıya
itilmiş bulunan kent surlarının ötesindeki kalelere kadar geniş bir cadde sistemi uzanmaktadır.
Şehrin ortasından dört ana yöne doğru uzanan bu caddeler birbirini dik açılarla kesmektedir.
Caddeler tarafından parçalara bölünmüş bulunan şehrin yerleşim alanında, bu ana caddelere dik
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açıyla kavuşan ve ana caddelere göre daha dar olan cadde ve sokak sistemi yer almaktadır.
Kentin merkezden çevreye doğru kastların derecelerine göre, yerleşim alanları sıralanmaktadır.
Şüphesiz Hindistan’daki şehirlerin, genelinde bu yerleşim düzenine rastlamak mümkün
değildir. Özellikle de önemli ölçüde İslâmiyet’in etkisi altında kalmış bulunan ülkenin
kuzeyinde bu tarz şehirlere hemen hemen hiç rastlanmaz. Eskiden Radschputana, Gudschrat,
Orissa ve Krischana’nın güneyinde bu tarzda inşa edilmiş yerleşmelerde, kentin merkezinde
saray veya mabed bulunuyordu. Eski Hind şehirlerinde görülen bu yerleşim düzeni zamanla
kaybolmuş ve etkileri gün geçtikçe silinmiştir. Fakat yine de yüzyıllarca devam etmiş bu
yerleşim düzeninin, silinmiş dahi olsa, bazı örneklerine rastlamak mümkündür. Örneğin
Mudura, Chindambaram veya Srirangam şehirlerinde merkezde bulunan tapınaklar ve bunları
çevreleyen geniş ve dört ana yöne doğru giden caddeler, şehirleri dik açılarla çevreleyen surlar
bulunmaktadır. Ancak ana caddelerden öteye doğru gidildiğinde, Hind şehirlerinin eski
özelliklerinde önemli değişiklikler ortaya çıkmaya başlar. Günümüzde şehir planı, eski ideal
yerleşim düzenini andıran şehir planlarına nadiren (Sadece bir tane) rastlanmaktadır. O nadir
örnek şehirlerden biri 17.yy’da idare merkez olarak kurulmuş bulunan Jaipur’a aittir.
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Uygulamalar
Şehir plânlarının özellikleri açısında tarih ve kültür özelliklerini araştırınız.
Şehir plânlarının özellikleri açısında Asyalı kültürün özelliklerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Şehir plânlarının özellikleri açısında tarih ve kültür özelliklerini açıklayınız.
Şehir plânlarının özellikleri açısında Asyalı kültürün özelliklerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şehir plânlarının özellikleri açısında önem taşıyan manevi faktörlerin başında tarih ve
kültür özellikleri gelmektedir. Özellikle yerleşme ve kültür tarihi eskiye inen Asya
ülkelerindeki şehirler; yerleşim düzeni ve bunun ortaya çıkardığı şehir plânı açısından, daha
farklı bir kültür altında gelişmiş bulunan yeni dünyadaki şehirlerin plânlarından oldukça
farklıdır. Tarihle birleşmiş ve bir bakıma kaynağını tarihten alan bu kültür farkı, hiç şüphesiz
yeryüzündeki çeşitli bölgeler arasında ekonomik hayat tarzı üzerinde de büyük etki
yapmaktadır. Temelde kültür farklılığından kaynaklanan bu ayrışma, farklı kültür
bölgelerinde olduğu gibi, aynı kültür bölgesi içindeki şehirlerin bile plânlarında kendini
gösterdiğinden, genel olarak Asyalı kültürün hakim olduğu Çin, Japonya ve Hindistan gibi
ülkelerdeki şehirlerin yerleşim planı özellikleri de çeşitli farklılıklara sahip olabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1Şehir plânlarının özellikleri üzerinde rol oynayan manevi faktörlerin başında
tarih ve kültür özellikleri gelmektedir.

Doğru

Yanlış

2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yeryüzündeki kültürel esaslara bağlı olarak belirlenen
kültür bölgelerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)

Asyalı kültürlerin hakim olduğu ülkeler
Afrika kültürlerin hakim olduğu ülkeler
Güney Amerika kültürlerin hakim olduğu ülkeler
Yeni Zellanda kültürlerin hakim olduğu ülkeler
Okyanusya kültürlerin hakim olduğu ülkeler

3Doğu Asya’da esas olarak Çin kültürü yaygındır. Buna bağlı olarak şehirlerin
plân özellikleri sadece Çin değil aynı zamanda Güney ve Kuzey Kore ile
Vietnam ve hatta Japonya’da da az çok ortak özellikler göstermektedir.

Doğru

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Asyalı kültürlerin hakim olduğu şehirlerin yerleşme
planı özelliklerinin bariz olarak görüldüğü Japonya’daki şehirler doğru olarak verilmiştir?
A) Nagazaki ve Osaka
B) Tokyo ve Kobe
C) Kyoto ve Tokyo
D) Nara ve Kyto
E) Nara ve Yokohama

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Hind şehirleri üzerinde çalışan Niemer’e göre, tipik
Hind şehirlerindeki caddelerin dağılım özelliklerinden biri verilmiştir?
A) Cadde ve sokakların daima birbirine paralel uzanması
B) Cadde ve sokakların daima çok dar olması
C) Cadde ve sokakların daima eşit genişlikte bulunması
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Yanlış

D) Cadde ve sokakların genişliklerinin birden bire değişmesi
E) Cadde ve sokakların daima ışınsal olarak uzanması

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Kuzey Çin’in büyük şehirlerde olduğu kadar
küçük şehirlerde de bulunmasına rağmen, Çin’in ilk şehirlerinin ortaya çıktığı menşe
(merkezinden) bölgesinden uzaklaştıkça biraz değişikliğe uğrayan özellik verilmiştir?
a) Tapınakların ortadan kalkması
b) Surların ortadan kalkması
c) Köprülerin ortadan kalkması
d) Surların daha yüksek ve kalın yapılması
e) Tapınakların daha görkemli inşa edilmesi

7-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Çin şehrinde surların yerleşim düzeni, yol ve
caddelerin uzanışı üzerindeki etkisi verilmiştir?
a) Önemsiz rol oynamaktadır
b) İhmal edilebilecek düzeyde rol oynamaktadır
c) Büyük rol oynamaktadır
d) Hiçbir etkisi yoktur
e) Sınırlı bir etkiye sahiptir

8-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Japonya’da büyük toprak sahiplerinin genellikle
etrafı kalelerle çevreli şehirler inşa ettiği dönem verilmiştir?
a) Orta çağda
b) II.Dünya savaşı sonrası
c) Sanayi Devriminden sonra
d) İlk Çağdan önce
e) Yeni Çağda
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9-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Japonya’da………………yılından itibaren batı
şehirlerinde görüldüğü tarzda büyük bloklar halinde çok katlı ve daireli apartmanlar yapılmaya
başlanmıştır. “ ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a) 1982
b) 1900
c) 1890
d) 1923
e) 1952

10-Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Hind şehirlerinin plânlarında çıkmaz sokak sisteminin
ortaya çıkmasına neden olan faktörden biri verilmiştir?
a) Üretim sistemi
b) Kast sistemi
c) Tapınaklar
d) Pazar yerleri
e) Sanayi faaliyetleri

Cevaplar
1)D, 2)A, 3)D, 4)D, 5)D, 6)B, 7)C, 8)A, 9 E), 10)B
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13. ORTADOĞU KÜLTÜRÜN HAKİM OLDUĞU ÜLKELERİN
ŞEHİRLERİN YERLEŞİM PLANI ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
Şehirlerde Çıkmaz Sokak Sisteminin Varlığına Neden Olan Faktörler
13.1.1. Din
13.1.2. Farklı Toplumsal Sınıflar
13.1.3. Savunma
13.1.4. Topoğrafya Özellikleri
13.1.5. Göçler
13.1.6. Gelenek-Görenekler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ortadoğu Kültürün Hakim Olduğu Ülkelerin Şehirlerin Yerleşim Planı Özellikleri nelerdir?
Şehirlerde Çıkmaz Sokak Sisteminin Varlığına Neden Olan Faktörler nelerdir?
Dinin etkisi nasıl gerçekleşmektedir?
Farklı Toplumsal Sınıflar nasıl etkilemektedir?
Savunma nasıl etkilemektedir?
Topoğrafya Özellikleri nasıl etkilemektedir?
Göçler nasıl etkilemektedir?
Gelenek-Görenekler nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Şehirlerde Çıkmaz Sokak Orta
Doğu
şehirlerinin Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
Sisteminin Varlığına Neden yerleşim planları dikkatleri verilen
ve
ders
Olan Faktörler
en fazla çeken özellik, yol slaytlarının
videolarının çalışılması.
şebekesinin
bir
ağacın
kökleri şeklinde yayılışı ve
buna bağlı olarak ortaya
çıkmış bulunan çıkmaz sokak
sisteminin
varlığının
sebeplerini kavramak.
Din

Orta Doğudaki şehirlerin
yerleşim
planlarında
gözlemlenen çıkmaz sokak
sisteminin
meydana
gelmesine
etki
eden
faktörlerden
birini
din
faktörünün anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Orta Doğudaki şehirlerin
yerleşim
planlarında
gözlemlenen çıkmaz sokak
sisteminin
meydana
gelmesine
etki
eden
faktörlerden birini Farklı
Toplumsal
Sınıfların
faktörünün anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Savunma

Orta Doğudaki şehirlerin
yerleşim
planlarında
gözlemlenen çıkmaz sokak
sisteminin
meydana
gelmesine
etki
eden
faktörlerden birini Savunma
faktörünün anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Topoğrafya Özellikleri

Orta Doğudaki şehirlerin
yerleşim
planlarında
gözlemlenen çıkmaz sokak
sisteminin
meydana
gelmesine
etki
eden

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Farklı Toplumsal Sınıflar
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faktörlerden
Topoğrafya
anlaşılması.

birini
Özelliklerinin

Göçler

Orta Doğudaki şehirlerin
yerleşim
planlarında
gözlemlenen çıkmaz sokak
sisteminin
meydana
gelmesine
etki
eden
faktörlerden
birini
göç
faktörünün anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Gelenek-Görenekler

Orta Doğudaki şehirlerin
yerleşim
planlarında
gözlemlenen çıkmaz sokak
sisteminin
meydana
gelmesine
etki
eden
faktörlerden birini gelenek ve
Görenek
faktörünün
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

218

Anahtar Kavramlar
Ortadoğu
Cadde ve Yol
Çıkmaz Sokak
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Giriş
Buraya kadar Asya kültürünün egemen olduğu ülkelerden önce Çin ve daha sonra da
Japonya ve Hindistan’daki şehirlerin plân özellikleri kısaca gözden geçirilmiştir. Bundan sonra
Orta Doğu şehirlerinde şark-İslâm kültürü altında gelişen şehirlerin yerleşme düzenleri ve
fizyolojik özellikleri üzerinde durulacaktır. Bu kültür bölgesi dahilindeki şehirlerde Çin ve
Hind aleminde görülen bir plan dahilinde yerleşmelerin gelişimi genellikli ihmal edilmiştir.
Bazı dar ve genellikle düz olmayan caddeler yerleşmeleri çevreleyen surlardaki kapılardan,
genellikle merkezi bir yerde bulunan pazara doğru yönelirler. Pazar genellikle bir meydana
veya genişletilmiş bir cadde üzerinde sıralanan dükkanların bulunduğu alanlarda yer
almaktadır. Diğer caddeler genellikle sokak görünümündedir ve belirli bir yerleşim planına
sahip bulunmazlar. Bu sokak ve caddelere sayısız çıkmaz sokak bağlanmaktadır. Gerçekten
şark-İslâm kültürü altında Orta Doğu’da yerleşme tarihi eskiye inen şehirlerin en büyük
özelliklerinden biri, hatta ön önemlisi çıkmaz sokak şebekesinin varlığıdır. Bu özelliğe başta
Türk şehirleri olmak üzere Balkan, İran ve çeşitli Arap ülkelerindeki eski şehirlerde rastlamak
mümkündür.
Orta Doğu’da şehir kültürünün en eski olduğu bölgelerdeki sulamalı tarım yapılan
ovalarda şehirlerin gelişmesi ziraatla uğraşanlarla sıkı ilişki halindedir. Örneğin Orta Doğu’da
şehirlerin geneli bir su kaynağı kenarında veya içinden bir su kaynağının geçtiği vahada yer
almaktadır. İran’da şehirler Kanat’ların sona erdiği yerlerde bulunmaktadır. Şehirler sel
baskınlarından veya göçebelerden korunabilmek amacıyla surlarla çevriliyordu ve bu özellik
Orta Doğu şehirlerinde özel bir nitelik kazanıyordu. Böylece günümüzdeki şehir ile çevresinin
birbirine sıkı bağlantısı yerine, adeta şehir çevresine kapanma zorunluluğu duymaktaydı.
Bunun sonucunda şehir; çevresinden çoğu kez etnik ve dil bakımından farklı özelliklere sahip
bulunuyordu. Şehir ile çevresi arasındaki bu sınır, ilk kez son zamanlarda ortadan kalkmıştır.
Böylece bu yerleşmelerin çevresinde hayvancılıkla geçinen göçebeler, süt ve et gibi ürünlerini
kentlilere satma olanağını elde etmişlerdir. Su temini sorunu şehir halkını ilgilendirdiği kadar
tarım ile uğraşanların da sorunuydu. Kentte oturanlar arasında tarımla geçinenlerin hala önemli
oranlara varmaktadır.
Orta Doğunun eski şehirleri arasında kervanların uğrak merkezleri konumunda
bulunanlar büyük önem taşımaktaydılar. Doğuya olduğu kadar batıya bağlanan önemli ticaret
yollarının kavşaklarında transit ticaret ve ulaştırmanın ortaya çıkardığı büyük şehirler
bulunuyordu. Bu tip şehirlere batıda “karavan” şehirler denmektedir. Bu şehirlerin en büyük
özelliği merkezde, pazarın bulunduğu bölgenin kenarında kervansaray veya hanın yer
almasıdır. Kervansarayda şehre getirilen malların satışı ve takası gerçekleştirilmekteydi.
Böylece bu şehirler bir tür toptan ticaret merkezleri niteliğini kazınmışlardır. Kervansaraylar
kentin ticaret hayatının merkezi durumunda bulunuyor ve büyük kervansaraylar canlı ticari
faaliyetlerin varlığına neden oluyorlardı.
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13.1. Şehirlerde Çıkmaz Sokak Sisteminin Varlığına Neden Olan
Faktörler
Daha önce de belirtildiği gibi Orta Doğu şehirlerinin yerleşim planları dikkatleri en fazla
çeken özellik, yol şebekesinin bir ağacın kökleri şeklinde yayılışı ve buna bağlı olarak ortaya
çıkmış bulunan çıkmaz sokak sisteminin varlığıdır. Bu özellikle ilgili birçok araştırma yapılmış
ve çıkmaz sokakların ortaya çıkmasındaki nedenler hakkında bazı görüşler ileri sürülmüştür.

13.1.1. Din
Orta Doğudaki şehirlerin yerleşim planlarında gözlemlenen çıkmaz sokak sisteminin
meydana gelmesine etki eden faktörlerden birini din oluşturmaktadır. Orta Doğu, İslâmiyet’in
en yaygın olduğu bölgelerden biridir. İslam dini ailelerin kendi içine çekilmiş sakin yerlerde,
girişleri dışarıdan dikkati çekmeyen evlerde adeta dış dünya ile ilgileri kesilmiş kendi aleminde
yaşamalarını telkin etmektedir. Genellikle evlerinin önünden başkalarının geçişlerine izin
vermeyen sokak sistemleri inşa edilmektedir. Evler etrafı çevrilmiş bahçelerin içinde bir
kenarda ağaçlar ve çitler arasında bir yere, adeta dışarıdan gizlenerek yapılmışlardır. Bu durum
evlerin şehirlerde birbirinden kopuk ve ayrık şekilde bulunmalarına neden olmuştur. Böylece
şehirlerde düzenli ve birbirine açılan sokak sistemleri yerini, belirli bir plana göre yapılmamış
ve çoğu çıkmaz olan sokak sistemine bırakmıştır. Dar, zik-zak ve çıkmaz sokaklar Orta Doğu
şehirlerinde İslâm dininin gereklerini yansıtmaktadır. Böylece şehirlerde oturanlar, birlikte
fakat birbirinden uzakta, aynı şehirde yaşama olanağını bulmuşlardır.

13.1.2. Farklı Toplumsal Sınıflar
Bugün etkisi fazla hissedilmemekle beraber, özellikle Orta Çağ’da ve Yeni Çağ’da Orta
Doğu şehirlerinde yerleşme dahilinde çeşitli toplumsal sınıflara ait insanların ayrı ayrı yerlerde
oturmaları, şüphesiz şehirlerin belirli bir plana göre inşa edilmelerini önemli ölçüde
engellemiştir. Bu suretle saray ve konakları içinde barındıran mahalleler ile az ve orta gelirli
halkın evlerinin bulunduğu mahalleler birbirinden kesinlikle ayrılmışlardı. Dolayısıyla evlerin
önceden tasarlanmış bir plana göre inşa edilmesi ve gelişmesi mümkün değildi ve bu durum da,
Orta Doğu şehirlerinde çıkmaz sokaklar halinde şehir gelişmesini ortaya çıkartmıştır.
Orta Doğu şehirlerinde çıkmaz sokakların gelişmesine zemin hazırlayan diğer bir faktör
de, Mayer tarafından özellikle İstanbul’un şehir bünyesi üzerine yapılan bir çalışmada ortaya
atılmıştır. Bu araştırıcıya göre, eski şehirlerin merkezini pazarlar oluşturmaktadır. Şehirde
caddeler pazarın bulunduğu merkezden çevreye doğru ışınsal şekilde yayılmaktadır. Böylece
şehir içinde birbirinden gittikçe uzaklaşan caddeler arasındaki mesafe gittikçe büyümektedir.
Arada kalan bu sahaları yan caddelere bağlamak için çıkmaz sokak zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Ancak böylece caddelerin arasındaki şehir kenarına doğru genişleyen sahalarda
kurulan evlerin şehir merkezine bağlantısı çıkmaz sokaklarla karşılanmaktadır. Bu düşünce
tarzı Orta Doğu şehirleri için bazı gerekçeler bulunabilir. Fakat İstanbul gibi büyük ve eski bir
şehir için çıkmaz sokakları bu görüşe bağlamak doğru değildir. Türkiye’de olduğu gibi Orta
Doğunun diğer küçük şehirlerinde de çıkmaz sokakların meydana gelişinde, şehir içinde bir
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merkezden çıkan ve birbirinden uzaklaşan caddelerin arasındaki sahalarla ulaşım bağlantısına
sağlamak üzere, çıkmaz sokaklar inşa edilmektedir. Ancak bu suretle şehrin kenarındaki geniş
alanlar üzerinde birbirinden ayrı yerlerde kurulmuş evlerin şehir merkeziyle bağlantısı çıkmaz
sokaklar sayesinde sağlanabilmektedir.
Bu konuda ileri sürülen diğer bir görüş de şu şekildedir. Çeşitli kabile, aşiret, boy,
oymak ve ailelerin şehirlerde yerleşmeleri esnasında birbirinden ayrı mahalleri seçmiş
olmalarıdır. Orta Doğu şehirlerinde çıkmaz sokakların meydana gelmesinde rol oynamış diğer
bir faktördür. Türk’lerin daha Orta Asya’da birbirinden ayrı fakat; disiplinli gruplar halinde
yaşamaları, farklı boy oymakların kendi içinde bağımsız olarak hareket etmeleri ve bu hayat
tarzını, başta ülkemiz olmak üzere11.yy’dan itibaren fethettikleri ülkelerde de benimsemeleri,
Orta Doğu şehirlerinde değişik boy ve oymaklara ait toplulukların birbirleriyle başlangıçta fazla
temas etmeden yerleşmeleri, çıkmaz sokakları ortaya çıkartmıştır. Çıkmaz sokaklar, etrafında
yerleşenlerin adeta kendilerine özgü kapalı bir dünyada hayatlarını sürdürmelerine olanak
tanımaktadır. Orta Doğuda sadece Türklerin hakimiyetindeki ve etkisindeki şehirlerde değil,
aynı zamanda Arap ve Fars şehirlerinde de çıkmaz sokaklara rastlanmaktadır. Örneğin Şam
şehri, birçok çıkmaz sokak içermekte ve bunların etrafında farklı kabileler bulunmaktadır. Aynı
şekilde Antakya’da yapılan diğer bir çalışmada özellikle şehrin 45 ayrı kesiminde herbiri bir
dini lider veya bir aşiret reisine bağlı ve birbirinden ayrı yerlerde yerleşmiş insan topluluklarının
var olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bunlar aynı şehirde oturmakla beraber eski hayat tarzlarını
kısmen devam ettirmek ve kendi kabile veya aşiret üyeleriyle sıkı ilişkileri, şehrin diğer
topluluklarıyla ilişkilerinde pek görülmemektedir. Bu durum Türkiye’de bugün bile bazı
yerlerde rastlanmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi nüfusu hızla artan
şehirlerde bazı mahalleler, bu şehirlere bir ilden gelenler tarafından kurulmuştur. Bu durum
Cumhuriyetten önceki devrede de memleketimizde yaygın ve belirgin halde idi. Şehirlerdeki
bazı semtler de, göç edilen yerin adını taşımaktadır.

13.1.3. Savunma
Orta Doğuda yerleşme tarihi eskiye inen şehirlerde güven içinde yaşama ve şehri
dışarıdan gelen tehlikelere karşı daha iyi koruma duygusu da çıkmaz sokakların gelişmesine
neden olmuştur. Ayrıca cadde ve sokaklar özellikle geniş ve düz yapılmaz, sık sık yön
değiştiren cadde ve sokak sistemleri genellikle çıkmaz sokaklarla son bulmaktaydı. Şehrin
içinden geçerek bir kapıyı diğerine bağlayan cadde özellikle düz yapılmazdı. Böylece şehrin
bir kapısını diğerine bağlayan yol; şehrin içinde daha uzun bir mesafe kateder, tüccar ve
satıcıların şehrin daha geniş bir bölümünü geçmeleri imkan dahiline girerdi. Dar ve zik-zak
yollar, çıkmaz sokaklarla birlikte, şehrin baskınlardan daha iyi korunmasını sağlamaktaydı.
Böylece surlarla çevrilmiş şehirlerde, ayın zamanda her ev de bir kale durumunda bulunuyor
ve kendi kendini savunabilmesi bakımından önemli bir fonksiyon üstlenmiş bulunuyordu.

13.1.4. Topoğrafya Özellikleri
Çıkmaz sokakların ortaya çıkmasında rol oynayan diğer bir önemli faktör de bazı
yerlerde ve hallerde şehrin üzerinde yerleştiği sahanın topoğrafik özelliklerinden
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kaynaklanmaktadır. Deniz ve nehir kıyılarında, yaylalar üzerinde dik yamaçların kenarlarında
kurulan şehirlerin bazı sokakları çıkmaz sokaklar şeklindedir. Ancak Orta Doğu şehirlerinde bu
faktörün etkisinin çok olduğu söylenemez.

13.1.5. Göçler
Bütün bunların dışında Orta Doğu şehirlerinde kırlardan şehre doğru akın şeklinde
gerçekleşen göçlerin yaşanması, şehirlerin hızlı ve plansız büyümelerine sebep olmuştur. Bu
hızlı şehirleşme sonucunda ortaya çıkan gecekondu semlerinde yerleşme düzeni bozulmakta ve
çıkmaz sokaklar meydana gelmektedir.

13.1.6. Gelenek-Görenekler
Orta Doğu şehirlerinde çıkmaz sokak sisteminin varlığına etki eden faktörlerden bir
diğerini de, genellikle şehirleri çevreleyen bahçelerin içinde şehir sakinlerinin yaptırdıkları
evler, zaman içinde şehrin genişlemesine bağlı olarak yerleşim alanı içinde kaldıklarından şehir
sokaklarının düzensiz bir görünüm kazanmasına neden olmaktadır. Bu arada Türkiye’nin de
geniş bir bölümünde özellikle yaz aylarında ürün olgunlaştığında bahçe evlerine göç etmek ve
şehrin yakın çevresindeki bu evlerde birkaç ay kalmak oldukça yaygın bir özelliktir. Böylece
geniş alanlara yayılan şehirlerde, bahçeler içindeki her evi veya birbirine yakın ev gruplarını
caddelere bağlamak için çıkmaz sokaklar meydana getirilmiştir. Bu duruma uygun bir çok
örneği ülkemizden vermek mümkündür. Ancak bu örnekler arasında en tipik olanlardan birini
Denizli kenti oluşturur. Denizli’nin 1928-1931 yıllarına ait şehir planında çıkmaz sokaklar açık
bir şekilde belli olmaktadır. Şehrin merkezinden çevreye doğru giden caddeler iki tarafa doğru
çeşitli çıkmaz sokaklarla sonlanmaktaydı. Yakın zamanlarda bu şehirlerde de cadde ve sokaklar
geometrik şekilde düzenlenmeye başlamıştır. Böylece şehrin merkez kısmı ile şehrin çevresi
arasında karşılaşılan zıtlık nisbeten ortadan kalkmıştır.
Sonuç olarak Orta Doğu şehirlerinde görülen bu yerleşme düzeninin neden olduğu bazı
sakıncalar ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak şehirlerin nüfuslarıyla kıyaslandığında, daha
geniş bir alana yayıldıkları ve bunun sonucunda da beledi hizmetlerin götürülmesinde
sağlanmasında bazı sorunlara yok açtıkları söylenebilir.
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Uygulamalar
Şark-İslâm kültüründe biçimlenen şehirlerin görüldüğü coğrafi bölgeyi araştırınız.
Orta Doğu şehirlerde çıkmaz sokak sisteminin varlığına neden olan faktörleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
Şark-İslâm kültüründe biçimlenen şehirlerin görüldüğü coğrafi bölgeyi açıklayınız.
Orta Doğu şehirlerde çıkmaz sokak sisteminin varlığına neden olan faktörleri açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bazı dar ve genellikle düz olmayan caddeler yerleşmeleri çevreleyen surlardaki
kapılardan, genellikle merkezi bir yerde bulunan pazara doğru yönelirler. Pazar genellikle bir
meydana veya genişletilmiş bir cadde üzerinde sıralanan dükkanların bulunduğu alanlarda yer
almaktadır. Diğer caddeler genellikle sokak görünümündedir ve belirli bir yerleşim planına
sahip bulunmazlar. Bu sokak ve caddelere sayısız çıkmaz sokak bağlanmaktadır. Gerçekten
şark-İslâm kültürü altında Orta Doğu’da yerleşme tarihi eskiye inen şehirlerin en büyük
özelliklerinden biri, hatta ön önemlisi çıkmaz sokak şebekesinin varlığıdır. Bu özelliğe başta
Türk şehirleri olmak üzere Balkan, İran ve çeşitli Arap ülkelerindeki eski şehirlerde rastlamak
mümkündür. Ortadoğu şehirlerde çıkmaz sokak sisteminin varlığına neden olan faktörler
olarak; dinin etkisinden, farklı toplumsal sınıfların var olmasından, şehrin savunmasını
kolaylaştırması, topoğrafya özelliklerinin etkileri, yaşanan göçler ve gelenek-göreneklerden söz
edilebilir. Kuşkusuz bu faktörlerin çıkmaz sokak sisteminin ortaya çıkmasında şehirden şehire
değişmek üzere farklı derecelerde etkili olduğu da belirtilmelidir.
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Bölüm Soruları
1Orta Doğu’da yerleşme tarihi eskiye inen şehirlerin en büyük
özelliklerinden biri, hatta ön önemlisi çıkmaz sokak şebekesinin varlığıdır.

Doğru

Yanlış

2Orta Doğu şehirlerine ait özelliklere başta Türk şehirleri olmak üzere
Yunan, İtalyan ve çeşitli Orta Amerika ülkelerindeki eski şehirlerde
rastlamak mümkündür

Doğru

Yanlış

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Şehirler sel baskınlarından veya göçebelerden
korunabilmek
amacıyla….………………..çevriliyordu.”
İfadesini
doğru
olarak
tamamlamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Surlarla
Kapılarla
Tarlalarla
Ağaçlarla
Hendeklerle

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Ortadoğu’da önemli ticaret yollarının kavşak
noktalarında transit ticaret ve ulaştırmanın ortaya çıkardığı büyük şehirlerin en büyük
özelliği verilmiştir?
A) Pazarın bulunduğu bölgenin yakınında şehrin yöneticilerinin bulunmasıdır.
B) Pazarın bulunduğu bölgenin yakınında su kaynaklarının bulunmasıdır.
C) Pazarın bulunduğu bölgenin yakınında askerlerin bulunmasıdır.
D) Merkezde, pazarın bulunduğu bölgenin kenarında kervansaray veya hanın yer
almasıdır.
E) Pazarın bulunduğu bölgenin yakınlarına kadınların yaklaşmasına izin
verilmemesidir.

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Ortadoğu şehirlerde çıkmaz sokak sisteminin
varlığına neden olan faktörlerden biri değildir?
A) Farklı Toplumsal Sınıflar
B) Yönetici Sınıf
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C) Savunma
D) Topoğrafya Özellikleri
E) Göçler

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Ortadoğu’da şehirlerin geneli bir su kaynağı
kenarında veya içinden bir su kaynağının geçtiği………………….yer almaktadır.” ifadesini en
doğru olarak tamamlamaktadır?
a) Sahada
b) Vahada
c) Bölgede
d) Mekanda
e)Alanda

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Ortadoğu şehirlerinde bulunan Kervansarayların
özelliklerinden biri verilmiştir?
a) Şehirlerde istihdam olanakları yaratmaları
b) Şehirlerin gıda ihtiyacını temin etmeleri
c) Şehirlerin kültürel yaşamını desteklemeleri
d) Şehirlerin eğlence ihtiyacını karşılamaları
e) Şehirlere toptan ticaret merkezi niteliğini kazandırmaları

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Dar, zik-zak ve çıkmaz sokaklar Orta Doğu
şehirlerinde ………………. gereklerini yansıtmaktadır.” ifadesini en doğru olarak
tamamlamaktadır?
a) Dinin
b) Hırstiyanlığın
c) İslâmiyetin
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d) Museviliğin
e) Kapitalizmin

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Ortadoğu şehirlerinde evlerin etrafı çevrilmiş
bahçelerin içinde bir kenarda ağaçlar ve çitler arasında bir yere, adeta dışarıdan gizlenerek
yapılmasının sonuçlarından biri verilmiştir?
a) Bu evlerdde yaşayanların gelir seviyesinin azalması
b) Evlerin şehirlerde pazar yeri kurulumuna imkan tanımaması
c) Evlerin şehirlerde çok katlı ve yüksek binalar şekilde bulunmaları
d) Evlerin şehirlerde iç içe ve yapışık şekilde bulunmaları
e) Evlerin şehirlerde birbirinden kopuk ve ayrık şekilde bulunmaları

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Orta Doğuda yerleşme tarihi eskiye inen
şehirlerde cadde ve sokaklar özellikle geniş ve düz yapılmaz, sık sık yön değiştiren cadde ve
sokak sistemleri genellikle çıkmaz sokaklarla son bulmasına sebep olan faktörlerden biri
verilmiştir?
a) Köprü yapılamaması
b) Geniş meydanların bulunmaması
c) Eğitim seviyesinin yüksek olması
d) Şehrin daha iyi savunulması
e) Tarımsal karakterin baskın olması

Cevaplar
1)D, 2)Y, 3)A, 4)D, 5)B, 6)B, 7)E, 8)C, 9)E, 10)D
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14. AVRUPALI KÜLTÜR BÖLGELERİNDE ŞEHİRLERİN YERLEŞİM
PLANI ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Akdeniz Ülkelerinde Şehirlerin Yerleşim Plânı Özellikleri
Batı Ve Orta Avrupa’da Şehirlerin Yerleşim Plânları
Doğu Avrupa’daki Şehirlerin Plân Özellikleri
Avrupa Şehirlerinin Mimari Özellikleri
Koloniyal Hareketlere Sahne Olan Bölgelerdeki Şehirlerin Yerleşim Plânı
Özellikleri
14.5.1. Portekizlilerin Kurdukları Şehirler
14.5.2. Hollandalıların Kurdukları Şehirler
14.5.3. Fransızların Kurdukları Şehirler
14.5.4. Anglosaksonların Kurdukları Şehirler
14.6. Düzenli Planlara Sahip Olmayan Yerleşmeler
14.7. Düzenli Şehir Planına Sahip Yerleşmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Avrupalı Kültür Bölgelerinde Şehirlerin Yerleşim Planı Özellikleri nelerdir?
Akdeniz Ülkelerinde Şehirlerin Yerleşim Plânı Özellikleri nelerdir?
Batı Ve Orta Avrupa’da Şehirlerin Yerleşim Plânları nelerdir?
Doğu Avrupa’daki Şehirlerin Plân Özellikleri nelerdir?
Avrupa Şehirlerinin Mimari Özellikleri nelerdir?
Koloniyal Hareketlere Sahne Olan Bölgelerdeki Şehirlerin Yerleşim Plânı Özellikleri nelerdir?
Düzenli Planlara Sahip Olmayan Yerleşmelerin Özellikleri nelerdir?
Düzenli Şehir Planına Sahip Yerleşmelerin Özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Avrupalı Kültür
Bölgelerinde Şehirlerin
Yerleşim Planı Özellikleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Avrupa
ülkeleri,
tarihi Ders notlarının, kaynakçada
kitapların,
ders
geçmişleri
ve
kültürel verilen
ve
ders
özelikleri bakımından çok slaytlarının
videolarının çalışılması.
değişik
özellikler
gösterdiğinden batı, orta ve
doğu Avrupa’da sadece kır
yerleşmeleri
değil
aynı
zamanda şehirlerin yerleşim
plânlarında, bunların şekil ve
düzeninde
bir
birlik
bulunmadığının kavranması.

Akdeniz
Ülkelerinde Akdeniz ülkeleri şehirlerinin
Şehirlerin Yerleşim Plânı yerleşim plânlarında kendine
Özellikleri
özgü
bazı
özellikleri
sezinlemek ve bu özelliklere
göre bölgesel birlikten söz
etmenin bir dereceye kadar
mümkün
olduğunun
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Batı Ve Orta Avrupa’da Batı ve orta Avrupa’da
Şehirlerin Yerleşim Plânları şehirlerin yerleşim plânları,
genellikle
Orta
Çağ
başlarından itibaren sokak ve
cadde sistemleri birbirini dik
kesen şekilde geliştiğinin ve
Orta Çağdan sonra da büyük
ölçüde
korunduğunun
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Doğu Avrupa’daki
Şehirlerin Plân Özellikleri

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Doğu Avrupa daha farklı bir
geçmişe
sahip
olması
nedeniyle buradaki şehirler
daha farklı bir yerleşim
düzenine sahip olduğunun
kavranması.

233

Avrupa Şehirlerinin Mimari Özellikle Avrupa’da Orta
Özellikleri
Çağdan sonra şehirlerde düz
hatlar yerine çeşitli tarzda
şehir plânları uygulanmaya
başlandığının anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Koloniyal Hareketlere Sahne
Olan Bölgelerdeki
Şehirlerin Yerleşim Plânı
Özellikleri

Kolonizasyon
hareketleri
sonucu Batı Avrupalıların
yerleşimine sahne olan Latin
Amerika ile Angola Amerika,
Avustralya, Yeni Zellanda,
Güney Afrika Birliğinde
kurulan
yeni
şehirlerde
koloniyal halkın istekleri ve
çevrenin şartlarına göre bazı
değişik
düzenlemelere
gidildiğinin kavranması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Düzenli
Planlara Sahip Belirli
kurallara
bağlı
Olmayan Yerleşmeler
olmaksızın,
yani
gayrı
muntazam yerleşim düzenine
sahip şehirler belirli bir plana
sahip
olmadığının
anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.

Düzenli Şehir Planına Sahip Düzenli şehir planına sahip
Yerleşmeler
Şehirlerin
esas
olarak
birbirini dik açılarla kesen
sokak
ve
cadde
sistemlerinden
meydana
geldiğinin anlaşılması.

Ders notlarının, kaynakçada
verilen
kitapların,
ders
slaytlarının
ve
ders
videolarının çalışılması.
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Anahtar Kavramlar
Koloniyal Hareket
Sömürgeler
Batı ve Orta Avrupa
Kuzey Avrupa
Güney Avrupa
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Giriş
Avrupa ülkeleri, tarihi geçmişleri ve kültürel özelikleri bakımından çok değişik
özellikler göstermektedir. Bu açıdan batı, orta ve doğu Avrupa’da büyük kültürel farklar ortaya
çıktığı gibi, güney ve kuzey Avrupalı ülkeler arasında da kültürel farklılıklar belirgindir. Bu
bakımdan Avrupa bir bütün olarak değerlendirildiğinde sadece kır yerleşmeleri değil aynı
zamanda şehirlerin yerleşim plânlarında, bunların şekil ve düzeninde bir birlik
bulunmamaktadır. Dolayısıyla Avrupa’nın farklı ülkelerindeki şehirlerin yerleşim plânları,
daha önce üzerinde durulan Orta Doğu şehirlerinin yerleşim plânları bakımından gösterdikleri
benzerliklerden çok farklı özellikler taşımaktadır. Avrupa şehirlerinin yerleşim plânlarında bu
nedenden dolayı birlikten söz edilemez. Bu kültür bölgesi içindeki şehirlerin yerleşim
plânlarında çeşitli şekiller gözlenmektedir. Fakat zamana ve fonksiyonlarına göre şehirlerin
ortaya çıkışı ve dolayısıyla yerleşim plânlarının belirlenmesinde pek açık olmamakla beraber
bazı benzerliklerin olduğu vurgulanabilir. Bu benzerlik ve birlikler Avrupa kültür bölgesinin
belirli kısımlarında daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

14.1. Akdeniz Ülkelerinde Şehirlerin Yerleşim Plânı Özellikleri
Akdeniz ülkeleri şehirlerinin yerleşim plânlarında kendine özgü bazı özellileri
sezinlemek ve bu özelliklere göre bölgesel birlikten söz etmek bir dereceye kadar mümkündür.
Akdeniz ülkelerindeki birçok şehirde yerleşmenin bulunduğu sahanın topoğrafik özellikleri
şehirlerin yerleşim plânları üzerinde büyük etkiler yapmıştır. Bu ülkelerde şehirlerin kuruluş
tarihleri çok eskilere inmektedir. Bu bakımdan şehrin kendisini savunmaya uygun bir mevkide
tutmasına daima özen gösterilmiştir. Böylece Akdeniz ülkelerindeki pek çok şehir; ovalar, nehir
kenarları veya havza tabanlarından ziyade yamaçlarda, tepelik alanlarda kurulmuş ve şehir
halkının güvenliğini sağlamak amacıyla genellikle kolay ulaşılamayan sarp yerler tercih
edilmiştir. Bu durum çok eski uygarlıklara sahip Akdeniz ülkelerinde, şehirlerin yerleşim
plânları üzerinde bazı ortam özelliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Genellikle şehirlerin
kurulduğu dar sırtlar üzerinde, sadece bir geniş cadde açılabilmiştir. Bu geniş cadde üzerinde
uygun bir yerde meydana benzer nisbeten geniş bir alan yer almıştır. Şehirler surlarla çevrilmiş
ve şehrin çıkış kapılarından içeriye doğru uzanan yollar bu meydanda birleşmektedir. Yuvarlak
şekilli sırtlar üzerinde kurulmuş şehirlerde eş yükselti eğrilerine paralel uzanan caddeler inşa
edilmiş ve bu konsantrik caddeler dar ve dik sakaklarla birbirine bağlanmıştır. Bu plân
özellikleri Akdeniz ülkelerinde şehirlerin yerleşim plânlarındaki bazı özelliklerin
açıklanabilmesine olanak tanımaktadır ve bu durum özellikle Orta Çağa ait şehirlerde, büyük
önem taşımaktadır. Fakat Akdeniz ülkelerinde yerleşim tarihi eskiye inmeyen şehirlerin sayısı
da az değildir. Bu şehirlerin yerleşim plânlarında Orta çağ ve İlk Çağ şehirlerinde görülen
özelliklerin ne kadar yansıdığı bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. Bugünkü şehirlerin yerleşim
düzeninde iki bin yıldan daha da eskiye inen bazı özelliklere rastlamak mümkündür. Sorun İlk
Çağdan itibaren yerleşmenin devamlılığı değil, eski şehirlerde gözlenen yerleşim düzenlerinin
devamlılığıdır. Hiç kuşku yok ki, bu ikisi aynı anlama gelmez. Bu kültür bölgesinde bazı
yerlerde iskân devamlılık göstermeyebilir; fakat kurulan yeni şehirlerin plânlarında tarihin en
eski zamanlarından beri değişmeyen bazı özellikler bulunmaktadır. Yani yerleşmenin
devamlılığı değil, yerleşim plânlarının devamlılığı söz konusudur ve ikisi aynı anlama
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gelmemektedir. Akdeniz ülkeleri içinde özellikle İtalya’daki şehirlerde yerleşim plânlarında
gözlenebilen devamlılık; Yunanistan hatta İspanya’dan daha açık olarak izlenebilir. Gerçekten
İtalya’nın hemen bütün büyük şehirlerinde yerleşim plân özellikleri bakımından eskiden
itibaren devamlılık gözlenmektedir. İtalya’nın eski ve yeni bir çok şehrinde eski yerleşim
düzeninin örneklerine görmek mümkündür. Örneğin Napoli şehrinin eski nüvesi Grekler
tarafından kurulmuştur. Bu eski şehirde birbirini dik açılarla kesen cadde sistemlerine daha
sonra genişleyen kısımlarda da rastlanabilmektedir. Benzer şekilde Floransa şehrinin eski kısmı
Romalılar zamanında inşa edilmiştir ve şehrin doğu-batı ve kuzey-güney yönlü uzanan sokak
ve cadde sistemleri günümüzde de seçilebilmektedir. Torino, Bologna ve Como Romalılar
zamanındaki yerleşim düzenlerinin önemli ölçüde korunduğu ve seçilebildiği şehirlere diğer
örneklerdir.
Yine benzer şekilde İspanya şehirlerinde de yerleşim plânlarında devamlılıklar
seçilebilmektedir. Örneğin Zaragosa şehrinin yerleşim düzeni Romalılar zamanından beri
büyük değişikliklere uğramamıştır. Böylece eskiye ait yerleşim düzenleri Akdeniz ülkelerinde
birçok bölgede günümüzdeki şehirlere de yansımış bulunmaktadır. Grekler ve Romalıların
uyguladıkları mimarî tarzları ve yerleşim düzenleri özellikle Akdeniz ülkelerinde bugüne kadar
devam ettirebilmiş ve daha yakın zamanlarda kurulan birçok şehrin yerleşim plânında bile aynı
özellikler ön plânda tutulmuştur. Benzer şekilde İlk Çağda kurulan bir çok şehir de Orta ve Yeni
Çağlarda genişlerken eski yerleşim özellikleri daima ön plânda tutulmuş ve şehirlerin yeni
yerleşim bölgeleri bu özelliklere göre kurulmuştur. Örneğin Floransa bu bakımdan çarpıcı bir
örnek durumundadır. Bu şehir 12. ve 14.yy’larda iki kez genişletilmek zorunda kalınmış ve
kenti çevreleyen surlar genişletilmiştir. Şehir surlarının yönü, kule ve şehir kapıları, şehrin
sokak ve cadde sistemleri ve bunların uzanış istikametleri antik kentin yerleşim düzeninden
farklı değildir. Eski şehrin yerleşim düzenlerinin ana hatlarına daha sonraki devrelerde de daima
sadık kalınmıştır.

14.2. Batı Ve Orta Avrupa’da Şehirlerin Yerleşim Plânları
Batı ve orta Avrupa’da şehirlerin yerleşim plânları, genellikle Orta Çağ başlarından
itibaren sokak ve cadde sistemleri birbirini dik kesen şekilde gelişmiş ve Orta Çağdan sonra da
büyük ölçüde korunmuştur. Sadece İngiltere’de modern sanayi hareketleri önemli sayıda yeni
yerleşme merkezinin kurulmasına neden olmuştur. Batı ve Orta Avrupa şehirlerinin yerleşim
plânlarında daha sonraki zamanlarda büyük ölçüde gerçekleşen değişikliklere rağmen, bu
durum şehir planlarında açıkça görülmektedir. İlk ve Orta çağ boyunca Batı ve Orta Avrupa’nın
büyük bir kısmı Roma İmparatorluğu sınırları içinde bulunuyordu. Roma şehirleri veya askeri
garnizon şehirleri, daha sonraki devrelerde gerçek şehirlerin oluşacağı merkezler idi. Bu
sebepten dolayı Akdeniz dünyasının şehirlerinin eski köklerinin aksine, bu bölgedeki şehirlerde
yerleşim plânlarının devamlılığı hakkında fazla bir şey söylenemez. Eski şehirlerdeki cadde
sistemleri hiçbir yerde aynen korunabilmiş değildir. Sadece şehrin bu günkü yerleşim
plânlarında eski şekle ait bazı izlere rastlamak mümkündür. Bu durum bazı yerlerde bir
dereceye kadar değişmekte ve bu genellemenin dışında kalmaktadır. Örneğin Fransa’daki
Roma şehirlerinin yerleşim düzenlerinde, o tarihten günümüze kadar şehir yaşantısında önemli
değişiklikler kaydedilmiş olmasına rağmen, cadde ve sokak sistemlerinin önemli bir değişiklik
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olduğu söylenemez. Roma yolları ve caddeleri ile köprüleri kavşak noktalarını meydana
getirmişler ve daha sonraki devrelerde aynı yerde genişleyen şehirlerin yerleşim düzenlerine
etki etmişlerdir. Bu durum İsviçre’nin Basel şehrinde tartışılmayacak bir şekilde
gözlenmektedir. Benzer şekilde Frankfurt, Viyana ve Strasburg’da eski yerleşim düzenlerinin
izlerine rastlamak mümkündür. Bunlardan başka Boppard, Köln ve Regensburg şehirlerinde
Orta Çağa ait cadde sisteminin hâlâ bir kısmı kullanılmaktadır.
Batı ve Orta Avrupa’daki şehirlerin gelişmelerinin şehir plânları üzerindeki etkilerini
ortaya koyabilmek için iki örnek ilgi çekicidir. Bunlardan biri Roma idaresinin bir karakol
merkezi durumundaki Resenburg, diğeri ise bir piskopozluk merkezi durumunda bulunan ve bu
nedenle çevresindeki diğer şehirleri, bu kültürel fonksiyonu dolayısıyla, kendine bağlamış bir
merkez durumundaki Hildesheim’dir. Regensburg’da Romalılar kalın duvarlarla bu kale şehrini
çevirmişlerdir. Daha sonraları büyük toprak sahipleri kendi arazilerinden buraya gelerek
yerleştiler ve 8.yy’ın ilk yarısında burada yeniden bir kale şehir kuruldu. Dom, Piskoposluk ve
geniş arazi sahiplerinin ikametgahları surlar içindeki bir meydanda bulunuyor ve bugün de bu
durum kentin bu bölgesindeki yapılaşmaya rağmen ayırd edilebilmektedir. Keza şehrin
batısında ve surların dışında eski bir ticaret yolunun kenarında ikinci bir merkez olarak ticaretle
uğraşanlar, yeni bir yerleşim nüvesi kurdular ve bu çekirdek 917 yılında surlarla çevrilerek esas
şehre dahil edildi ve sonuçta kentin ekonomik merkezi durumunu kazandı. Kale şehir ve
pazardan oluşan bu Orta Çağ şehri kademeli olarak doğu ve batı yönlerinde yayılmış ve her iki
yönde banliyölerini oluşturmuştur. Bu eski ve yeni yerleşmeler arasında ticari ilişkiler gittikçe
artmış ve 14.YY’da eski şehrin yakın çevresi de surlarla çevrilmiştir.
Hildesheim de Orta Çağ şehri olarak iki çekirdekten meydana gelmiştir. Bunlardan biri
Piskoposluk merkezindeki kilisenin etrafındaki yerleşim alanı ve diğeri ise; bunun kuzeyinde
yer alan tüccar kolonisinin ikametgah sahasıdır. Yaklaşıl 1000 yıllarında her iki yerleşme
nüvesi surlarla çevrilerek bir şehir haline getirilmiştir. Daha sonraları 12.yy’da şehir içinde yeni
bir kısım meydana getiriymiş ve bu yeni yerleşim sahası içinde oldukça düz bir caddede şehrin
ticaret merkezi kurulmuş ve sokak ile caddeler birbirini nisbeten dik bir şekilde kesmişlerdir.
Aynı şekilde 13.yy’da bu şehir bir kez daha plân değişikliğine uğramış ve Pazar yeri kentin
merkezine gelmek üzere, dik açılarla birbirini kesen cadde ve sokak sistemleri ortaya
çıkartılmıştır.
Gerçekten Batı ve Orta Avrupa şehirlerinde pazar fonksiyonu önemli bir kısım olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu durum orta çağ başlarında pazarların uluslararası ticaret merkezleri
olarak önem kazandığı zamanlarda olduğu gibi, şehirlerin yaygınlaştığı günümüzde de
çevresindeki kır yerleşmelerine yerel Pazar hizmeti gören şehirler için de geçerlidir. Böylece
batı ve orta Avrupa’da şehirlerde Pazar özellikle öneme sahiptir. Şehirlerin plânlarını
düzenlemekte ve bir sistem içinde gelişmelerini sağlamaktadır. Bu durum özellikle
Almanya’da daha da büyük önem taşımaktadır. Büyük ticaret yollarının kenarlarında kurulmuş
şehirlerde ticaret merkezleri şehirden dış dünyaya açılan merkezler durumundadır. Bu olgu
özellikle küçük şehirlerde daha açık olarak gözlenmektedir. İş ve ticaret merkezini oluşturan
cadde çevresinde binalar çok katlı olarak inşa edilmektedir ve bu caddeye açılan tali cadde ve
sokaklar da birbirlerini dik açılarla kesmektedir. Ticaret merkezleri küçük şehirlerde yerleşim
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alanlarının ortasında bulunduğundan ve şehrin diğer caddeleri bu merkeze açıldığından dolayı
özellikle Batı Avrupa’nın küçük merkezlerinde pazarlar, şehrin bütün yerleşim düzeni üzerinde
etkili olmaktadır.
Bunu Batı Avrupa’daki bazı şehirlerde çok açık olarak gözlemek mümkündür. Bu
şehirlerden biri de Freiburg’dur. Gerçekten Freiburg başlangıçta uluslararası ticari faaliyetlere
bağlı olmaksızın yerel ticari hizmetlere yönelik olarak kurulmuş ve gelişmiş bir şehir idi. Bu
şehirde ticaret merkezinin bulunduğu cadde, ana eksen hizmeti görüyordu. Aynı derecede
olmamakla beraber ikinci derecede önemli olan bir cadde, topoğrafik şartlar nedeniyle kentin
biraz güneyinden ana caddeyi dik keserek geçiyordu. Daha dar olan yan sokaklar ve caddeler
de bu iki önemli caddeyi dik açılarla keserek birbirine bağlıyorlardı. Böylece Batı Avrupa
şehirlerinde başlangıçta ticaret merkezinden geçen cadde, kentin diğer cadde ve sokaklarının
kendine bağlanmasını sağlamış bulunuyordu. Dolayısıyla bir süre sonra kavşak durumunu
kazanmaktadır. Daha sonra şehirlerin ticaret hizmetlerinin yürütüldüğü kısımlarda dükkanlar
ve ticarethaneler daha geniş alanlara gereksinim duymuşlar ve böylece pazarların bulunduğu
lokasyonlarda meydanlar oluşturulmuş veya geniş caddeler kurulmuştur. Bu Pazar
meydanlarına veya caddelerine bağlanan yan sokak ve caddeler, birbirini dik açılarla kesecek
tarzda düzenlenmiş ve aynı zamanda şehrin gelişmesi ticaret merkezinin şehrin ortasında
kalmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Böylece gelişmenin son aşamasında şehrin
ortasında bulunan ticaret merkezi dörtgen şeklinde bir meydan üzerinde veya geniş bir caddede
yer almakta ve buradan çeşitli yönlere açılan cadde ve sokaklar dama tahtası şeklinde bir sistem
içinde yer almaktadırlar.
Batı Avrupa’dan doğuya doğru gidildikçe şehirlerin bu kültür bölgesi içinde plânlarında
büyük değişikliklerin bulunmadığı gözlenmektedir. Bu kültür bölgesinde hemen hemen bütün
şehirlerde yerleşim düzenlerinde birlik göze çarpmaktadır. Kent merkezinde belediye
teşkilatının bulunduğu Pazar yer almaktadır. Genellikle büyük bir kilise meydanı
bulunmaktadır ve şehrin cadde ve sokak sistemleri şehir merkezinde kesişmektedir. Şehirler
yuvarlak veya dörtgen şekilli surlarla çevrilmişlerdir. Şehrin ortasında yer alan merkezi ticaret
sahası, şehrin sokak ve caddelerinin kavşağında bulunmakta ve buna göre yerleşim düzeninin
oluşmasını sağlamaktadır.

14.3. Doğu Avrupa’daki Şehirlerin Plân Özellikleri
Doğu Avrupa daha farklı bir geçmişe sahip olması nedeniyle buradaki şehirler daha
farklı bir yerleşim düzenine sahiptir. Ancak Doğu Avrupa’daki şehirlerin plân özelliklerine ait
ayrıntılı çalışmalar çok fazla değildir ve buna bağlı olarak bu şehirlerin yerleşim düzenlerinin
özellikleriyle ilgili fazla bilgi yoktur. Ancak doğu Avrupa’da köylerin nüfuslarının artması
sonucu gelişen ve bizim kasaba olarak tanımladığımız yerleşme karakterindeki küçük
şehirlerde eski köy yerleşmelerinde ışınsal şekilde çevredeki kırsal sahalara yayılan yollar,
şehirlerde bu özelliklerini korumuşlardır. Baltık denizi kıyılarındaki ülkelerde satranç tahtası
şeklinde yerleşim düzenleri çok seyrek olarak kullanılmaktadır.
Rusya Federasyonundaki şehirlerde daha değişik özellikler ortaya çıkmaktadır. Rus
şehirlerinin yerleşim plânlarının şekillenmesinde stratejik özellikler ön plânda tutulmuş ve bu
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özellikler bir çok şekilde Rus şehirlerinin plânları üzerinde etkili olmuştur. Kale ve kale içindeki
saray genellikle şehir merkezini oluşturmakta ve böylece kalenin surlarına paralel olarak iç içe
geçmiş halkalara benzeyen cadde sistemleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca şehir merkezinden
başlayarak bunları kesen ışınsal yönlü caddeler açılmış ve bu şekilde daha değişik bir şehir
yerleşim düzeni ortaya çıkmıştır. Bu radyal ve konsantrik cadde sistemlerinden oluşan şehir
plânları, daha değişik şartlar altında şehirlerin gelişmelerini mümkün kılmıştır. Surlarla çevrili
sarayın genellikle yuvarlak veya oval şekli şehrin gelişmesinde belirleyici olmakta ve “Kremlin
Tipi” adı verilen yerleşim düzeninde şehirler gelişmektedir. Bunlara örnek olarak eski bir tarihe
sahip Novograd şehri verilebilir. Benzer şekilde Jaroslav (11.yy), Niscni Novograd (13.yy’da
Gorki) ve Orenburg (1740) da ortada kalenin veya sarayın bulunduğu konsantrik ve radyal
cadde sistemlerinin egemen olduğu yerleşim düzeni göze çarpmaktadır. Böylece bu şehir plânı
tipi, çeşitli zamanlarda ve farklı yönetimler altında Rusya’da şehirlerin yerleşim plânlarının
daima aynı şekle sadık kalarak düzenlendiğini ortaya çıkartmaktadır. Kuşkusuz Moskova bu
tip yerleşim düzenine sahip şehirlerin başında gelmektedir. Kremlin tipi yerleşim plânı
Moskova’da 12.yy’dan itibaren süregelmektedir ve bu tarihten sonra geçen zaman içinde, plânlı
olarak değil, ancak daha önce belirtilen nedenler dolayısıyla, konsantrik ve radyal şekilli
caddeler inşa edilmiştir.
Rusya Federasyonunda Kremlin tipi yerleşme düzenleri özellikle içinde bulunduğumuz
yüzyılda bazı değişikliklere uğramıştır. Gerek şehirlerin genişlemekte olan kısımlarında,
gerekse Rusya’nın doğu Avrupa’da kalan kısımlarında plânlı şehir düzenlemelerine geçilmiş
bulunmaktadır. Böylece konsantrik ve radyal sistemlerden oluşan caddeleri temsil eden
yerleşim plânı yerini, dama tahtası şeklinde birbirini dik açılarla kesen cadde sistemlerinden
oluşan, yeni bir şehir düzenine bırakmaktadır.

14.4. Avrupa Şehirlerinin Mimari Özellikleri
Buraya kadar Avrupa şehirlerinin plân özellikleri üzerinde kısaca durulmuş ve şehir
düzenleri bakımından gözlenebilen bölgesel farklılıklara genel hatlar içinde kalınarak
değinilmiştir. Şehirlerin fizyonomik bakımdan farklılıklarını ortaya koyarken, sadece şehir
plânları, yani yerleşim düzenleri temel alınmaz. Bu konuda bazı araştırıcılar sürecin doğru
olarak ortaya konabilesi için mimari bakımdan da incelenmesi gerektiği üzerinde
durmaktadırlar. Özellikle Avrupa’da Orta Çağdan sonra şehirlerde düz hatlar yerine çeşitli
tarzda şehir plânları uygulanmaya başlamıştır. Bu hareketler Rönesansla birlikte İtalya’dan
Avrupa’nın diğer ülkelerine yayılmıştır. Bunlar arasında dikkatleri en fazla çeken şehir
plânlarından biri, 1593 yılında inşa edilen Palma Nuova şehridir. Düzgün dokuzgen olarak
düzenlenen surlar, bu kenti çevreliyordu. Şehrin merkezinde ise altıgen bir meydan inşa
edilmişti ve bu meydandan itibaren çevreye doğru ışınsal şekilde caddeler uzanıyor ve bunları
kesen ikinci derecedeki cadde ve sokaklar ise, altıgenin kenarlarına paralel konsantrik olarak
yayılıyordu. Böylece dörtgen şeklinde yapı blokları ortaya çıkmış ve günümüzdeki şehirlerin
aşamalı olarak gelişen ilk plân örnekleri belirmeye başlamıştır.
Günümüzde bu örnekler Avrupa’da bir benzerlik ve bütünlük kazanmış ve çeşitli kültür
bölgeleri arasında gözlenen yerleşim düzenlerindeki farklılıklar, 20.yy’da gittikçe önemini
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yitirmektedir. Farklı kültür bölgelerinin farklı hayat tarzlarını ve sonuçta değişik gereksinimleri
ortaya koyması gittikçe önemini kaybetmektedir. Artık İngiltere’deki eski şehirlerin
çevrelerindeki yeni yerleşim sahalarının veya bahçeler arasındaki seyrek düzendeki şehir
parçalarının, Almanya’daki son dünya savaşından sonra kurulan şehirlerin, veya Rusya’da
sanayi devrimiyle birlikte kurulmaya başlayan sanayi ve madencilik şehirlerinde uygulanan
yerleşim düzenlerinde farklılıklar azalmaya başlamıştır. Denizaşırı çeşitli ülkelerde kurulan
yeni şehirler ve yeni yerleşim bölgeleri günümüzün gereksinimlerini ve isteklerini yansıtacak
tarzda inşa edilmektedir. Artık modern şehirlerin inşasında, yerleşim plânları bakımından
gittikçe artan derecede benzerlikler ortaya çıkmaktadır. Bu benzerlikler dünyada ulaşım
olanaklarının ve araçlarındaki gelişmelere, çeşitli ülkeler arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin
artmasına bağlı olarak gittikçe daha da artacaktır.

14.5. Koloniyal Hareketlere Sahne Olan Bölgelerdeki Şehirlerin
Yerleşim Plânı Özellikleri
Büyük sanayi devrimi, özellikle batı Avrupa ülkelerinin çeşitli kıtalarda ham madde
ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinen, sömürgecilik hareketlerine başlamalarına neden
olmuştur. Böylece İngiltere, Fransa, Hollanda, Portekiz ve İspanya kendi ülkelerinden binlerce
kilometre uzak bölgelerde çeşitli sahaları ele geçirmişler ve buralarda yeni şehirler
kurmuşlardır. Fakat bu Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, yukarıda belirtildiği üzere, şehirlerin
yerleşim düzenlerinde değişiklikler zamanla azalmaya başlamış ve şehir plânlarında birleşmeye
doğru bir eğilimin artmakta olduğu saptanmaktadır. Böylece Batı Avrupalıların yerleşimine
sahne olan Latin Amerika ile Angola Amerika, Avustralya, Yeni Zellanda, Güney Afrika
Birliğinde kurulan yeni şehirlerde koloniyal halkın istekleri ve çevrenin şartlarına göre bazı
değişik düzenlemelere gidilmiş bulunmaktadır.

14.5.1.Portekizlilerin Kurdukları Şehirler
Örneğin Portekizlilerin kurdukları şehirlerde daima planlı bir yerleşim düzenin görmek
mümkün değildir. Mozambik veya Luanda’da caddeler daima düz hatlar boyunca açılmamıştır.
Benzer şekilde Güney Amerika’da Bahia; Porto veya Lizbon şehirlerini hatırlatmaktadır. Bahia,
kendi içinde aşağı ve yukarı şehir olarak düzenlenmiş ve önceleri düzensiz olarak yapılmış
caddeleri dar ve dik çıkmaz sokaklarıyla, değişik bir düzen içinde geliştikten sonra planlı bir
şekilde gelişmesi sağlanabilmiştir.

14.5.2. Hollandalıların Kurdukları Şehirler
Hollandalıların kolonilerinde kurdukları şehirlerin yerleşim planları, içinde
bulundukları şartlara uyum sağlamıştır. Ancak bunun yanısıra Hollanda’daki şehirlerin
planlarının da koloniyal bölgelerdeki şehir düzenlemelerine yansıtmaya çalışmışlar ve özellikle
Amsterdam’ın şehir planını uygulamaya çabaladıkları dikkatleri çekmektedir. Bu koloniyal
şehirlerde dama tahtası şeklinde cadde ve sokakların açılışına önem verilmiş ve özellikle
topoğrafik bakımdan bu yerleşim sistemine ters düşmeyen bölgelerde, birbirini dik açılarla
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kesen cadde ve sokak sistemi geliştirilmiştir. Hatta Cakarta gibi bazı şehirler, nehirlerin delta
alanlarında kurulmuşlar ve Amsterdam ile Venedik’de olduğu gibi “Kanal Şehir” özelliğini
kazanmışlardır. Kuzey, doğu ve batı yönlerinden kanallarla çevrilmiş olan Cakarta, 1619
yılında Güneydoğu Asya Adalarında Hollanda kolonilerinin idari merkezi olarak kurulmuştur.
Kent içinde dik açılarla kesişen cadde ve sokak sistemleri Hollanda’dan gelen kolonistler
tarafından inşa ettirilmiştir. Kanallar, çevresindeki arazinin sulanmasında kullanıldığı gibi şehir
içi ulaşımın sağlanmasında da değerlendirilmiştir. Fakat sıcak iklim bölgelerde Avrupalılar
kanal şehirleri inşa etmeyi genellikle düşünmemişlerdir. Çünkü yüksek sıcaklığın yanısıra bol
miktardaki nem, beyaz ırkın yaşamasına uygun değildir. Ayrıca şehir içinden geçen kanallar,
salgın hastalıkların yayılmasını da kolaylaştırmaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak koloniyal
şehirlerin bir kısmı dağlık ve tepelik sahaları doğru yayılmakta ve bu kısımda çoğu kez
Avrupalıların oturduğu mahalleler şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

14.5.3. Fransızların Kurdukları Şehirler
Fransızlar tarafından kurulan koloniyal şehirler de genel olarak Portekiz ve
Hollandalıların kurdukları şehirlere benzer özellikler taşımaktadır. Kuzey Amerika’daki
kolonilere yerleşmeye başladıklarında Fransızlar savunması kolay lokasyonlarda şehirler
kurmuşlar ve bu noktalar genellikle çevrenin ekonomik hayatının merkezi durumunda
bulunmaktaydı. Yerleşmenin ilk evresinde savunmaya uygun mevkiler ön planda tutulmuş ve
bunlar şehirlerin ilk merkezlerinin şekillenmesinde önemli ölçüde etkili olmuştur. Örneğin
Montreal şehrinin 1641 yılında kurulan ilk çekirdeğinin St.Lawrance nehri üzerindeki bir
adada; 1642 yılında kurulan Quebec şehrinin ilk kuruluş mevkii, yine savunmaya uygun olması
nedeniyle, yüksekçe bir kısımdır. Aşağı şehir St.Lawrance nehri halicinin kenarındaki taraçalar
üzerinde kurulmuş olup, çok dik eğimli çıkmaz sokaklar bulunmaktadır ve bu yerleşim düzeni
daha çok güney Avrupa’da görülen bir yerleşme tarzını hatırlatmaktadır ve bu şekilde yerleşme
planına sahip şehirlere Kuzey Amerika’da çok az rastlanmaktadır. Missisipi nehrinin kenarında
1718 yılında kurulan New Orleans şehri başlangıçtan itibaren planlı bir şekilde düzenlenmiştir.
Bu şehir Kuzeybatı Afrika veya tropikal bölgelerdeki koloniyel şehirlerden daha ileri
yöntemlerle kurulmuştur. Fransızların sömürgelerinde kurdukları şehirler hemen daima belirli
bir düzen içinde inşa edilmişlerdir. Fakat bunlar şehirlerin yerleşim düzenleri, cadde ve
sokakları ve meydanlarının tarzlarını tamamen yansıtmamaktadırlar.

14.5.4. Anglosaksonların Kurdukları Şehirler
Anglosaksonların kolonizasyonu dolayısıyla meydana getirilen şehirler de, yerleşim
düzenleri açısından değişik özelliklere sahiptir. Özellikle iki yönde çapraz kesişen sokak ve
cadde sistemleri yaygınlık kazınmaktadır. Bu birbirin çapraz kesen cadde sistemlerine,
genellikle bağlantılı olmaksızın, bir yerde meydan bulunmaktadır. Böylece kare veya eşkenar
dörtgen şeklinde parseller oluşmakta ve bu parseller içinde binalar yerleştirilmektedir. ABD’de
bu yerleşim düzeni en üst seviyeye çıkmaktadır. Bu ülkede kurulan şehirlerin cadde sistemleri
meridyonal sistemdedir ve bu caddeler genellikle kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde
açılmaktadır. Böylece şehirler dörtgen yapı bloklarından oluşmaktadır. Bu ülkelerde bu sebeple
fevkalade tipik dama tahtası şeklinde yerleşim düzenine rastlanmaktadır. Fakat Latin Amerika
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şehirlerinden farklı olarak şehir meydanı genellikle bulunmamaktadır. Bu ülkede topoğrafik
engellerin veya ulaşım yetersizliği dolayısıyla caddelerin yön değiştirmediği görülmektedir.
Ancak bazı özel durumlarda örneğin 1791 yılında inşa edilen Washington’da olduğu gibi,
diyagonal caddeler daha sonraları açılmıştır. Bu tarz yerleşim düzeni 1896 yılında kurulan Belo
Horizonte şehrinde kendine özgü bir karakter kazandığı görülür. Çünkü bu kentte satranç tahtası
şeklinde cadde sistemleri diyagonal geniş caddeler esas alınarak açılmıştır.
Tropikal bölgelerde İngilizler tarafından kurulan şehirlerde planlı yerleşim düzenleri
ağırlık kazanmaktadır. Bunlar yıldıza benzer şehir planlarından ziyade, bahçe şeklindeki
tarzının tropikal çevre şartlarına en fazla uyum gösterdiği şekilleri içermektedir.
Avrupalıların kurduğu kolonilerde bazı bölgelerde şehirlerin yerleşim düzenleri daha
karmaşık bir yapıdadır. Buralarda yerliler tarafından kurulan ve genel olarak dar, sık sık yön
değiştiren ve çıkmaz sokaklarıyla Asya tipi kültür şehirlerinin yerleşim planlarına benzeyen
mahallelerin yanında, belirli bir plana göre inşa edilmiş ve Avrupa kültür etkilerini yansıtan
mahalleler yan yana bulunmaktadır. Bu mahallelerin her biri şehri tamamlamalarına rağmen
farklı iki kültür ve yaşam biçiminin görüldüğü mekanlardır. Örneğin Hindistan ve Pakistan’da
bir çok şehirde, farklı kültür tiplerini yansıtan mahallelere aynı şehir içinde yan yana
rastlanabilmektedir.
Bu suretle yeryüzünde çeşitli kültür bölgelerinde gözlenen ve birbirinden bazı farklarla
ortaya çıkan değişik şehir planları ve yerleşim düzenlerine kısaca değinilmiş bulunulmaktadır.
Şehirlerin planlarını daha önce açıklanan faktörler dikkate alınarak bazı tiplere ayırmak
mümkündür. Şehirlerin yerleşim planları her şeyden önce kendi arasında iki esas tipe
ayrılmaktadır. Bunlardan biri; Düzenli planlara sahip, ikincisi ise düzenli planlara sahip
olmayan yerleşmelerdir.
Planlı ve plansız yerleşim düzenlerinin arasında her ikisinden bazı özellikleri kendinde
toplayan, yani şehrin bazı kısımları plansız şekilde gelişen bir yerleşim düzenine sahip şehirler,
ayrı bir grup içinde toplanabilir.

14.6. Düzenli Şehir Planlarına Sahip Olmayan Yerleşmeler
Belirli kurallara bağlı olmaksızın, yani gayrı muntazam yerleşim düzenine sahip şehirler
belirli bir plana sahip değillerdir. Bu konuda bazı araştırıcıların ileri sürdükleri tedricen gelişen
şehirler gayrı muntazam ve büyük köyleri andıran yerleşim planları, buna karşılık süratle
kurulan şehirler daima belirli geometrik düzenler içinde kurulmaktadır, fikrine katılmak pek
mümkün değildir. Çünkü daha önce de değinildiği gibi, Orta Doğu’da İslam kültürünün etkisi
altında gelişmiş bir çok şehir gayrı muntazam yerleşim düzenine sahiptir. Caddeler sık sık yön
değiştirmekte, sokak ve cadde sistemleri çoğu zaman birbirini dik açılarla kesmemekte, ivicaclı
ve çıkmaz sokaklar yaygınlık kazanmaktadır. Buna karşılık Batı ve Orta Avrupa’da Orta Çağda
düzenli planlara göre inşa edilen şehirler, bir çok kısımlarında günümüzde gayrı muntazam
şekiller barındırmaktadırlar. Ayrıca tedricen gelişen şehirler ifadesi de pek açık değildir.
Bununla bir yerleşmenin önce köy halinde bulunduğu ve zamanla bu merkezde nüfusun gittikçe
artması sonucunda şehre dönüşmesi kastediliyorsa, şehirler tamamen farklı bir tarzda ortaya
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çıkmışlardır. Sanayi devrimiyle birlikte önce Batı ve Orta Avrupa’da, daha sonra Rusya ve
diğer bir çok ülkede mantar şehir denilen yeni yerleşmeler meydana gelmiştir. Böylece plansız
yerleşim düzeni dendiğinde sadece şekil üzerinde durmak her zaman bizi doğru sonuçlara
götürmeyebilir. Bu itibarla düzensiz yerleşim planına sahip şehirleri belirli bir zaman ve mekan
içinde ele almak gerekmektedir. Böyle yapıldığında onların özellikleriyle ilgili ve birbirinden
farklı bazı sebepler ortaya çıkacaktır. Düzensiz şekilli şehir planlarının varlığına yol açan doğal
faktörler olduğu gibi tarihi ve kültürel faktörler de önem kazanmaktadır. Fakat bu konuda,
yukarıda da belirtildiği gibi genelleme yapmak ve belirli yerleşim şekillerini belirli beşeri ve
doğal şartlara bağlamak da doğru değildir. Bu durumda örneğin aynı topoğrafik özelliklere
sahip sahalarda, benzer yerleşim düzenlerinin olması gerekir. Ovalarda planlı ve plansız
yerleşim düzenlerine birbirine yakın şehirlerde bile rastlamak mümkündür. Benzer şekilde
dağlık sahalar veya yamaçlar üzerinde kurulmuş şehirlerde de, gayet iyi planlanmış yerleşim
düzenlerine rastlamak mümkündür.

14.7. Düzenli Şehir Planına Sahip Yerleşmeler
Şehirlerin yerleşim düzenlerine göre yapılan sınıflandırmada ikinci sırayı düzenli şehir
planına sahip yerleşmeler almaktadır. Muntazam yerleşim düzeni esas olarak birbirini dik
açılarla kesen sokak ve cadde sistemlerinden meydana gelmiştir. Buna rağmen Çin
dünyasındaki planlı şehirlerin yerleşim düzeni, Avrupa şehirlerinden daha farklıdır. Çin ve bir
dereceye kadar Hindistan’da düzenli yerleşim planına sahip şehirler ideal bir plana göre inşa
edilmektedir. Fakat Avrupa’da planlı şehirlerin kuruluşunda daima yeni şekiller aranmaktadır
ki, Avrupa’nın bazı kısımlarında radyal ve konsantrik yerleşim düzenlerine sahip şehir planları
büyük önem kazanmaktadır.
Bunun dışında planlı şehirlerde bir özelliğe daha dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü
yerleşim düzenlerinin hangi şartlar altında oluştuğu da çok önemlidir. Tam gelişmiş bir şehir
ve onun varlığının gerekleri bir plan dahilinde düşünülmelidir. Bu durum liman fonksiyonunun
öne çıktığı bir şehirde, kültürel fonksiyonların birinci derecede olduğu şehirden çok farklıdır.
Böylece şehrin planının ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yerleşim düzeninin şehirde toplanan
hizmetleri en iyi şekilde yansıtması gerekmektedir. Örneğin eski Mısır ile Babil’de tapınaklar
ve saraylar etrafında kurulan şehirler, varlıklarını genellikle dini hizmetlere bağlı olarak
geliştirmişler ve bir plan dahilinde meydana gelmişlerdir. Aynı durumu Çin ve Hindistan’daki
şehirlerde de görmek mümkündür. Hindistan’da M. Ö. 2 400 yılından 1 700 senesine kadar olan
devrede Harappa ve Mohenjo-daro gibi şehirlerde birbirini dik açılarla kesen cadde ve sokak
sistemlerinin yaygınlık kazandığı yerleşim düzenleri gözlemlenmektedir. Bu şehirlerde
caddeler kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde açılmıştır. Bu durum Hind şehirlerinin ideal
planlarından birine sahip bulunan Silpa Sastra’da da görülmektedir.
Ege Uygarlıklarında da düzenli şehir planlarına M.Ö. 5.yy’dan itibaren başlayan Klasik
çağda rastlanmaktadır. Bu bölgede Klasik çağ şehirlerinde dik açılarla kesişen cadde ve sokak
sistemlerinin kalıntılarına bir çok eski yerleşme merkezinde rastlanmaktadır. Bir veya iki ana
caddenin bulunduğu ve Agora adı verilen bir çarşı meydanının yer aldığı Akdeniz uygarlık
bölgesinde yaygındır ve bu devirde bu bölgede çok karakteristik idi. Bu durumdaki yerleşim
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düzeni tarihte ilk kez M.Ö. 5.yyda Hippodamus ismindeki bir mimar tarafından Milet şehrine
uygulandı ve daha sonra M.Ö.445 yılında aynı yerleşim düzeni Atina liman şehrine uygulandı
ve bu Hippodam sistemi daha sonra birçok şehrin planlarında esas olarak alındı. Büyük
İskender zamanında bu yerleşim düzeni daha geniş saha dahilinde bir çok şehirde uygulanmış
ve Helenistik çağda batı Anadolu’da pek çok şehir dik açılarla kesişen sokak ve cadde
sistemlerinden oluşan Hippodamus planına göre inşa edilmiştir. Bunlar arasında Priene,
Bergama, Nicaea (İznik) ve Alexandria) başta gelenler arasındadır. Roma idaresinde de
şehirlerin yerleşim düzenleri satranç tahtası şeklinde gelişmiştir. Esas olarak iki yönde sıralanan
sokak ve caddeler birbirin dik açılarla kesiyordu. Doğu-batı yönlü uzanan caddeler güneşin
doğuşu ve batışı yönlerine uydurularak, yönlendiriliyordu. Bunları kuzey-güney yönlü açılmış
caddeler dik açılarla kesiyordu. Böylece inşaata ayrılan parseller kare veya dik dörtgen
durumunu almaktaydı. Şehirlerin matematik merkezinde değil, fakat ana cadde eksenlerinin
kavşağı yakınlarında Forum adı verilen bir meydan bulunuyordu. Buna karşılık tiyatro veya
arena şehrin merkezinde bulunmazdı. Ana caddelerine dik yönde uzanan tali caddeler genellikle
şehirleri çevreleyen surlara paralel olarak uzanıyordu. Böylece şehir, kendini çevreleyen
surların içinde kare veya dikdörtgen şeklini kazanıyordu. Bu yerleşim düzenine eski Akdeniz
dünyasında her yerde ve ayrıca Kuzey Afrika’da Timgad veya Kartaca, Fransa’da ve
İngiltere’ye kadar çok geniş bir yerde rastlanmaktaydı. Batı ve Orta Avrupa şehirlerinin bir
kısmında bu yerleşim düzeninin izlerini bulmak mümkündür. Aynı şekilde Akdeniz dünyasında
da Özellikle Kuzey İtalya ve Ege Denizi kıyılarında şehirlerin büyük bir kısmında bu özellikleri
taşıyan eski merkez az veya çok korunmuştur.
Orta ve Güney Amerika’da eski devirlere ait parlak uygarlıklar, aynı zamanda şehir
yerleşmelerine de zemin hazırlamıştır. Burada birbirlerinden ayrı iki yönde dik kesişen cadde
sistemleri Tenochtitlan veya Cuzco gibi şehirlerde açıkça belli olmaktadır. Bu tarz yerleşim
düzeni Eski Dünya ile bağlantısız olarak gelişmiştir ve düzenli bir plan dahilinde şehirler inşa
edilmiştir.
Böylece şehirlerin yerleşim düzenlerinin plana göre veya plan dışı olmaları Eski
Dünya’ya veya Yeni Dünyaya özgü bir özellik değildir. Aynı şekilde bu özellik eski çağa, veya
yeni çağa bağlanabilecek durumda da değildir. Çeşitli doğal ve beşeri şartlara göre
düzenlenmekte ve bunun gereklerini yerine getirmektedir. Şehirlerin yerleşim düzenlerinde
çeşitli kültür bölgeleri arasında görülen farklar, bu bölgelerdeki ekonomik ve sosyal özellikleri
yansıtmaktadır. Akdeniz dünyası ile Batı Avrupa şehirlerinin planlarında gözlenen farklılıklar,
bu özelliklerin belirtileri durumundadır. Çünkü planlar; ihtiyaçlara cevap verecek, doğal ve
beşeri muhit şartlarını ifade edecek ve o bölgedeki toplum hayatının ekonomik ve kültürel
yönlerini yansıtacak tarzda düzenlenmektedir.
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Uygulamalar
Batı, orta ve doğu Avrupa’daki kültürel farklılıkları araştırınız.
Güney ve kuzey Avrupalı ülkeler arasında da kültürel farklılıkları araştırınız.
Avrupa’daki kültürel farklılıkları şehirlerin yerleşim plânlarındaki etkisini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Batı, orta ve doğu Avrupa’daki kültürel farklılıkları açıklayınız.
Güney ve kuzey Avrupalı ülkeler arasında da kültürel farklılıkları açıklayınız.
Avrupa’daki kültürel farklılıkları şehirlerin yerleşim plânları üzerindeki etkisini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa ülkeleri, tarihi geçmişleri ve kültürel özelikleri bakımından çok değişik
özellikler göstermektedir. Bu açıdan batı, orta ve doğu Avrupa’da büyük kültürel farklar
ortaya çıktığı gibi, güney ve kuzey Avrupalı ülkeler arasında da kültürel farklılıklar
belirgindir. Bu kültür bölgesi içindeki şehirlerin yerleşim plânlarında çeşitli şekiller
gözlenmektedir. Fakat zamana ve fonksiyonlarına göre şehirlerin ortaya çıkışı ve dolayısıyla
yerleşim plânlarının belirlenmesinde pek açık olmamakla beraber bazı benzerliklerin olduğu
vurgulanabilir. Akdeniz ülkelerindeki birçok şehirde yerleşmenin bulunduğu sahanın
topoğrafik özellikleri şehirlerin yerleşim plânları üzerinde büyük etkiler yapmıştır. Bu
ülkelerde şehirlerin kuruluş tarihleri çok eskilere inmektedir. Bu bakımdan şehrin kendisini
savunmaya uygun bir mevkide tutmasına daima özen gösterilmiştir. Akdeniz dünyası ile Batı
Avrupa şehirlerinin planlarında gözlenen farklılıklar, bu özelliklerin belirtileri durumundadır.
Çünkü planlar; ihtiyaçlara cevap verecek, doğal ve beşeri muhit şartlarını ifade edecek ve o
bölgedeki toplum hayatının ekonomik ve kültürel yönlerini yansıtacak tarzda
düzenlenmektedir.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Akdeniz ülkelerindeki pek çok şehir; şehir
halkının……………… sağlamak amacıyla genellikle kolay ulaşılamayan sarp
yerlerde kurulmuştur.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
A) Güvenliğini
B) Sağlığını
C) İhtiyaçlarını
D) Suyunu
E) Gıdasını

2Batı ve orta Avrupa’da şehirlerin yerleşim plânları, genellikle Orta Çağ
başlarından itibaren sokak ve cadde sistemleri birbirini dik kesen şekilde
gelişmiş ve Orta Çağdan sonra da büyük ölçüde korunmuştur.

Doğru

Yanlış

3-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Batı ve Orta Avrupa’da Roma İmparatorluğu
dönemine ait şehirlerin yerleşim plânları özelliklerini yansıtan şehirlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Basel
Frankfurt
Viyana
Cuzco
Strasburg

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Rus şehirlerinin yerleşim plânlarının
şekillenmesinde ön plânda tutulan özellik verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Stratejik özellikler
Ekonomik özellikler
Ulaşım özellikler
Üretim özellikleri
Tarım özellikleri

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Portekizliler tarafından kurulduğu için planı Porto
veya Lizbon’u hatırlatan şehir verilmiştir?
A) Tenochtitlan
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B)
C)
D)
E)

Cuzco
Bahia
Harappa
Mohenjo-daro

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, güney, kuzey, batı, orta ve doğu Avrupa’da
homojen bir şehir görünümünün önündeki engellerden en önemlisi verilmiştir?
a) Bitki örtüsü farklığı
b) İklim farklılıkları
c) Kültürel farklılıklar
d) Nüfus farklılıkları
e) Ticari farklılıklar

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Akdeniz ülkelerindeki şehirlerin kendisini
savunmaya uygun bir mevkide kurulmasına özen gösterilmesinin nedenlerinden biri
verilmiştir?
a) Kozmopolit nüfus yapısına sahip olmaları
b) Ticari faaliyetlerin gelişmiş olması
c) Göç güzergahları üzerinde yer almaları
d) Bilim ve sanatın gelişmiş olması
e) Kuruluş tarihleri eskiye inmesi

8Floransa şehrinin eski kısmı Bizans İmparatorluğu zamanında inşa
edilmiştir ve şehrin doğu-batı ve kuzey-güney yönlü uzanan sokak ve cadde
sistemleri günümüzde de seçilebilmektedir.

Doğru

Yanlış
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9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, iki çekirdeğinden biri Piskoposluk
merkezindeki kilisenin etrafındaki yerleşim alanı olan Orta Çağ şehri Hildesheim’in ikinci
çekirdeğinin bulunduğu saha verilmiştir?
a) Tarım işçilerinin ikametgah sahası
b) Tüccar kolonisinin ikametgah sahasıdır
c) Liman sahası
d) Park ve rekreasyon sahası
e) Maden sahası

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, “Kremlin tipi yerleşim plânı Moskova’da
……………….. süregelmektedir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a) 11.yy’dan itibaren
b) 12.yy’dan itibaren
c) 13.yy’dan itibaren
d) 14.yy’dan itibaren
e) 15.yy’dan itibaren

Cevaplar
1) A, 2)D, 3)D, 4)A, 5)C, 6)C, 7)E, 8)Y, 9)B, 10)B
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